
PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Makalah 
ditulis sebagai syarat lulus 

dari Ma’had Al-Islam  

Tingkat Aliyah 
 
 
 

Oleh: 

UMMI YASTATIK 

Binti 

M. ROMLI 

NIM: 027 

 

 
 

Ma’had Al-Islam Surakarta 

2005 M / 1426 H 



DAFTAR ISI 

Halaman Judul ..............................................................................................  i 

Halaman Pengesahan ..................................................................................  ii 

Halaman Daftar Isi ........................................................................................  iv 

Halaman Kata Pengantar ..............................................................................  vi 

BAB I   PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah ................................................................  1 

2. Rumusan Masalah ........................................................................  1 

3. Tujuan Penelitian ...........................................................................  2 

4. Kegunaan Penelitian .....................................................................  2 

5. Metodologi Penelitian ....................................................................  2 

6. Sistematika Penulisan ...................................................................  3 

BAB II BEBERAPA PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN 

1. Definisi Nikah ................................................................................  4 

2. Syarat Sahnya Pernikahan  ...........................................................  5 

3. Larangan menikahi Wanita yang masih dalam Masa ‘iddah ..........  8 

BAB III DALIL-DALIL TENTANG PERLAKUAN HUKUM KEPADA WANITA 

HAMIL KARENA ZINA 

1.Ayat-ayat Al-Quran  .............................................................  11 

1.1 Ayat yang Menerangkan tentang Perlakuan Hukum kepada 

Wanita Pezina ..........................................................................  11 

 An Nur (24):2 yang menerangkan tentang hukuman 

jilid (dera) bagi pezina ...................................................  11 

1.1.2 An Nur (24):3 yang menerangkan tentang 

pernikahan Pezina ........................................................  12 

1.2 Ayat yang menerangkan tentang masa ‘iddah bagi wanita 

hamil, yakni surat Ath-Thalak ayat yang ketiga ........................  16 

2. Hadits-Hadits Nabi saw .................................................................  18 

2.1 Hadits hadits yang menerangkan tentang hukum had bagi 

pezina ......................................................................................  18 

2.1.1 Hadits riwayat Zaid bin Khalid yang menerangkan 

tentang hukum jilid (dera) bagi pezina yang belum 

muhshan ........................................................................  18 



2.1.2 Hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah yang menerangkan 

tentang hukum rajam bagi pezina yang sudah 

muhshan ........................................................................  19 

2.1.3 Hadits riwayat Imran bin Hushain yang menerangkan 

tentang penundaan hukum rajam bagi pezina yang 

masih hamil sampai ia melahirkan kandungannya .........  20 

2.1.4 Hadits riwayat Abu Abdirrahman yang menerangkan 

tentang penundaan hukuman jilid (dera) bagi pezina 

yang masih dalam masa nifas sampai ia suci. ...............  21 

2.2 Hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil 

karena zina, yakni hadits riwayat Bashrah bin Aktsam..............  22 

BAB IV PENDAPAT ULAMA TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL 

KARENA ZINA 

1. Pendapat yang Melarang (tidak Menganggap Sah) 

Pernikahan Wanita Hamil karena Zina .....................................  26 

2. Pendapat yang Membolehkan (Menganggap Sah) 

Pernikahan Wanita Hamil karena Zina .....................................  29 

BAB V   ANALISA 

1 Analisa Dalil-Dalil tentang Perlakuan Hukum kepada Wanita 

Hamil karena Zina .....................................................................  33  

2 Analisa Pendapat Ulama tentang Pernikahan Wanita Hamil 

karena Zina ...............................................................................  42 

BAB VI  PENUTUP 

1. Kesimpulan................................................................................  49 

2. Saran.........................................................................................  49 

LAMPIRAN ...................................................................................................  50 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  60 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat mengakibatkan 

ketidakmampuan banyak orang untuk menempatkan diri pada tempat yang 

benar, sehingga timbul ketidakharmonisan tatanan masyarakat. Masalah 

seperti ini terjadi karena kurangnya keimanan mereka dan ketidakmampuan 

mereka untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Terutama muda-mudi 

yang lebih suka memperturutkan hawa nafsu daripada harus memperhatikan 

atau mempertimbangkan norma hukum dan norma agama yang berlaku. 

Dalam situasi demikian, banyak orang yang mengaku beragama 

Islam berbuat zina. Larangan perbuatan zina tidak mereka hiraukan, bahkan 

segala macam cara dan alasan mereka kemukakan untuk membenarkan 

perbuatan buruk tersebut, sehingga perzinaan semakin merajalela di 

masyarakat dan akhirnya banyak terjadi wanita hamil di luar pernikahan. 

Dari kejadian yang pernah penulis dapatkan, wanita hamil karena 

perzinaan langsung dinikahkan dengan pasangan zinanya atau dengan laki-

laki yang mau dengannya tanpa menunggu lahirnya janin yang ia kandung. 

Hanya saja dari kalangan mereka ada yang mengulangi pernikahan setelah 

wanita hamil tersebut melahirkan. Hal ini terjadi karena mereka khawatir 

kalau pernikahan di waktu masih dalam keadaan hamil tidak sah. 

Berdasarkan kejadian tersebut, timbul pertanyaan di hati penulis 

tentang boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina menurut 

hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengadakan 

penelitian dan menyusunnya menjadi karya ilmiah yang berjudul: 

PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM 

ISLAM. 

2. Rumusan Masalah. 

Bertolak dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang penulis 

ajukan adalah: 

Bolehkah pernikahan wanita hamil karena zina dilangsungkan apabila 

ditinjau dari hukum Islam? 

 



3. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena 

zina dilangsungkan jika ditinjau dari hukum Islam. 

4. Kegunaan Penelitian. 

Penulis berharap penelitian ini berguna sebagai: 

 Penjelasan boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil 

karena zina dilangsungkan menurut hukum Islam. 

 Tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang 

ilmu Ad-din. 

 Latihan berfikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Metodologi Penelitian. 

 Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka penulis 

mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mempelajari, 

menganalisis dan mencatat hal hal yang berkaitan dengan masalah 

pernikahan wanita hamil karena zina dari beberapa kitab hadits, kitab 

tafsir, kitab fikih, kitab syarh dan beberapa buku yang membahas 

masalah tersebut. 

Data yang penulis kumpulkan terdiri dari data primer1 dan data 

skunder.2 Contoh data primer dalam makalah ini di antaranya, hadits 

riwayat Imam Al-Bukahri yang penulis nukil dari kitabnya, yakni Shahihul 

Al-Bukahri, tidak dari kitab lain. Adapun contoh data skunder dalam 

makalah ini antara lain, penulis menukil pendapat Imam Ahmad dalam 

masalah pernikahan wanita hamil karena zina dari kitab Al-Majmu’ 

Syarhul Muhadzdzab, tidak dari kitab fikihnya. 

 Metode Analisa Data 

Dalam mengelola data yang terkumpul, penulis menggunakan 

cara “reflective thinking”, yaitu memadukan antara deduktif 3 dan induktif.4  

                                                
1
Data primer adalah: Data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya (Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55) 
2
 Data skunder adalah: Data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari 

biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data skunder berasal 
dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya’ (Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56) 

3
 Deduktif adalah: cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu 

menetapkan yang istimewa
 
(Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21)

 



6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami arah pembahasan 

makalah ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

Secara sederhana makalah ini terbagi menjadi enam bab, yang 

sebelumnya diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

kata pengantar dan halaman daftar isi. 

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penulisan dan sistematika 

penulisan. 

Pada bab kedua, penulis membahas tentang beberapa hal yang 

berkaitan dengan pernikahan, yakni definisi nikah, syarat sahnya pernikahan 

dan larangan menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah. 

Dalam bab ketiga, penulis mengetengahkan dalil-dalil tentang perlakuan 

hukum kepada wanita hamil karena zina. Dalil-dalil tersebut terdiri dari 

beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi saw. 

Dalam bab keempat, penulis mengemukakan pendapat ulama tentang 

pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat ulama tersebut terbagi 

menjadi dua, yakni pendapat yang membolehkan dan pendapat yang 

melarang pernikahan wanita hamil karena zina. 

Bab kelima berisi analisa. Bab analisa ini terdiri dari dua sub bab, yakni 

sub bab analisa dalil-dalil tentang perlakuan hukum kepada wanita hamil 

karena zina dan sub bab analisa pendapat ulama tentang pernikahan wanita 

hamil karena zina 

Bab terakhir adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 

Yang terakhir dari makalah ini, penulis sertakan lampiran dan daftar 

pustaka. 

                                                                                                                                 
4
 Induksi adalah: aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang 

istimewa ini menentukan yang umum (Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21) 



B AB  I I  

BEBER AP A H AL Y ANG BERK AI T AN DENGAN 

PERNI K AH AN  

Pada bab kedua ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang 

berkaitan dengan pernikahan, yakni tentang definisi nikah, syarat sahnya 

pernikahan dan larangan menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah. 

1. Definisi Nikah. 

Dalam bahasa Arab kata nikah ( النَِّكاُح  (  masdar (infinitif) dari fi’il (kata 

kerja)  َيـَْنِكحُ -َنَكح◌َ  yang mempunyai arti   ُّالضَّم pengumpulan dan الَتَداُخل ُ◌ : 

penjalinan, arti tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari  

 5 الضُّمُّ َو التََّداُخلُ  اللَُّغةِ النَِّكاُح ِفي  وَ 

Artinya: 
Adapun nikah -menurut bahasa- berarti pengumpulan dan penjalinan. 

Selain berarti  ُّالضَّم : pengumpulan dan  ُالتََّداُخل: penjalinan, nikah juga 

berarti  ُالَوْطء: persenggamaan dan  ُالَعْقد: ikatan/perjanjian, sebagaimana 

tertulis dalam kitab Tajul ‘Arusy: 

َلُه َوُهَو  الَعْقدُ ْصِل َو ِقْيَل ُهَو ْطُء ِفي اَأل◌َ وَ ِفي َكَالِم اْلَعَرِب الْ  اْلَكْسرِ بِ  النَِّكاحُ 

 6 التـَّْزِوْيُج ألَنَُّه َسَبٌب ِلْلَوْطِء اْلُمَباحِ 
Artinya: 
Kata nikah -dengan harakat kasrah (pada huruf ن)- menurut 
bahasa bangsa Arab asal artinya ialah bersenggama, dan 
dikatakan pula bahwa nikah itu ikatan/perjanjian, yakni 
ikatan/perjanjian perjodohan, karena ikatan/perjanjian tersebut 
menjadi sebab bolehnya bersenggama. 

 
Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi nikah yang 

dikemukakan ulama fikih, diantaranya: 

 Menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi: 

َعِة َقْصًدا بـَْعُضُهمُ َعرََّف : الَحَنِفيَّةُ   7النَِّكاَح بِأَنَُّه َعْقٌد يُِفْيُد ِمْلَك اْلُمتـْ
Artinya: 
(Menurut) ulama Madzhab Hanafi: sebagian mereka 
mendefinisikan nikah dengan suatu ikatan/perjanjian yang 
menghasilkan hak bersenang-senang dengan sengaja. 
 

                                                
5
 Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz. 9, hlm. 103 

6
.Murtadla Az-Zubaidi, Tajul Arus, jz. 2, hlm. 242. 

7
 Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl.4, hlm. 2. 



 Menurut sebagian ulama Madzhab Syafi’i: 

 بَِلْفظِ َعرََّف بـَْعُضُهُم النَِّكاَح بِأَنَُّه َعْقٌد يـََتَضمَُّن ِمْلَك َوْطٍء :  الشَّاِفِعيَّةُ 

 ِإْنَكاٍحِ◌ِ◌ 

 8ا َأْو تـَْزِوْيٍجِ◌ َأْو َمْعَناُهمَ 
Artinya: 
(Menurut) sebagian ulama Madzhab Syafi’i: sebagian mereka 
mendefinisikan nikah dengan suatu ikatan/perjanjian 
menggunakan lafal pernikahan atau perjodohan atau (lafal) yang 
semakna dengannya yang memuat/berisi adanya hak untuk 
bersenggama. 

 
 Menurut ulama Madzhab Maliki: 

َعِة التـَّلَ  ىبِأَنَُّه َعْقٌد َعلَ  حَ النَِّكا َعرَّفـُْوا :الَماِلِكيَّةُ  ِذ بَِأَدِميٍَّة ُمَجرَِّد ُمتـْ ُمْوِجٍب  َغْيرِ ذُّ

َلُه َغْيِر َعاِلمٍ  ِقْيَمتَـَها بِبَـيـَِّنةٍ   9 ...اُحْرَمتَـهَ َعاِقُدُه  قـَبـْ
Artinya: 
Ulama madzhab Maliki mendefinisikan nikah dengan suatu 
ikatan/perjanjian untuk semata-mata menikmati kesenangan 
(bersenggama) dengan seorang perempuan, tanpa adanya 
kewajiban membayar ganti rugi senilai harganya, (dengan 
syarat) harus dipersaksikan lebih dahulu sebelum dilakukan 
persenggamaan, dan pelaku akad (suami) tidak melihat adanya 
keharaman untuk menikahi wanita tersebut untuk dirinya…. 

 
 Menurut ulama Madzhab Hanbali. 

10 َفَعِة اْ  ِإْنَكاحٍ ُهَو َعْقٌد بَِلْفِظ : قَاُلْوا لَحَنابَِلةُ ا   ِإلْسِتْمَتاعِ َأْو تـَْزِوْيٍجِ◌ َعَلى َمنـْ
Artinya: 
Ulama madzhab Hanbali berkata: “Dia (nikah) ialah satu 
ikatan/perjanjian dengan menggunakan Lafal pernikahan atau 
perjodohan guna (bisa) bersenang-senang”. 
 

Beberapa definisi yang dikemukakan ulama tersebut mengandung esensi 

yang sama, yakni nikah itu adalah satu ikatan/ perjanjian yang ditetapkan oleh 

syariat yang berakibat seorang laki-laki boleh bersenggama/ bersenang-

senang dengan wanita yang dinikahi tersebut.11 

 
2. Syarat Sahnya Pernikahan. 

                                                
8
 Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl. 4, hlm. 2. 

9
 Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl. 4, hlm. 2. 

10
 Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl. 4, hlm. 3. 

11 Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl. 4, hlm. 2. 



Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang tergantung padanya 

 sah atau tidaknya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka 

pernikahan itu dianggap sah oleh syariat dan berlakulah hak-hak dan 

kewajiban yang sudah ditetapkan padanya. Misalnya bolehnya 

bersenggama, hak waris mewarisi dan lain-lain. Syarat-syarat tersebut 

menurut ulama fikih diantaranya: 

 Ada calon suami istri yang identitasnya diungkapkan secara 

jelas dalam pelaksanaan akad nikah. 

Dalam akad nikah harus disebutkan dengan jelAs-siapa yang 

menikah dan siapa yang dinikahi, agar tidak terjadi kekeliruan atau 

penipuan. Syarat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu’ 

Syarhul  Muhadzdzab: 

فـََوَجَب  َأْعَيانـُُهَماِإالَّ َعَلى َزْوَجْيِن ُمَعيـَّنَـْيِن ِألَ◌نَّ الَمْقُصْوَد بِالنَِّكاِح  َيِصحُّ  الَ 

نـُُهمَ    12ا تـَْعِييـْ
Artinya: 
(Pernikahan itu) tidak sah kecuali atas  pasangan yang sudah 
ditentukan, karena yang dituju oleh pernikahan itu adalah diri-diri 
mereka berdua, maka penjelasannya wajib. 
 

 Wanita yang dinikahi adalah wanita yang dihalalkan oleh 

syariat 

Wanita yang akan dinikahi (calon istri) harus wanita yang dihalalkan 

oleh syariat. Dengan kata lain tidak ada halangan syarak untuk menikahi 

wanita tersebut, baik bersifat selamanya atau hanya sementara saja. 

Syarat ini sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah: 

ِذى يُرِْيُد ْاِإلْقِتَراَن ِبَها فـَُيْشتَـَرُط بِالرَُّجِل الَّ  ِللتـََّزوُّجِ ِحلُّ اْلَمْرَأِة :ْاَألَ◌وَُّل  الشَّْرطُ 

 13 َأْو اْلُمَؤبَّدِ  اْلُمَؤقَّتِ ِه بَِأيِّ َسَبٍب ِمْن َأْسَباِب التَّْحرِْيِم َتُكْوَن َمْحَرَمًة َعَليْ  َأالَّ 
Artinya:  
Syarat yang pertama (yakni syarat sahnya pernikahan): 
Halalnya wanita untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang 
bermaksud untuk berpasangan dengannya. Maka disyaratkan 
bahwa wanita itu bukan wanita yang diharamkan dengan suatu 
sebab dari sebab-sebab pengharaman yang bersifat sementara 
atau selamanya. 
 

                                                
12

 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab, jz. 16, hlm. 202. 
13 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jl.2, hlm.48 



 Sighah (bentuk) Lafal yang digunakan dalam akad nikah 

adalah Lafal pernikahan atau perjodohan. 

Ulama sepakat bahwa Lafal yang digunakan dalam ijab 14 adalah 

Lafal pernikahan atau perjodohan. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid 

Sabiq: 
َفُقْونَ ْاِإلْيَجاُب فَِإنَّ اْلُعَلَماَء  َأمَّا  َعَلى َأنَُّه َيِصحُّ بَِلْفِظ النََّكاِح َأِو  ُمتـَّ

ُهَما َماالتـَّْزِوْيِج َأْو   15 اْشُتقَّ ِمنـْ
Artinya: 
Adapun ijab, maka sesungguhnya ulama sepakat bahwa dia 
menjadi sah dengan menggunakan Lafal pernikahan atau 
perjodohan atau Lafal yang terambil dari dua Lafal tersebut. 
 

 Wali. 

Menurut jumhur ulama, pernikahan tidak dianggap sah tanpa 

adanya wali. Hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab 

Nailul Authar: 

يُّ َو ُعَمُر َو اْبُن َعبَّاٍس َو اْبُن ُعَمَر َو اْبُن َمْسُعْوٍد َعِل◌ِ  َهَذاَقْد َذَهَب ِإَلى  وَ 

ُرَمةَ  اْلُمَسيَّبِ َأبـُْو ُهَريـَْرَة َو َعاِئَشُة َو اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َو اْبُن  وَ  َو  َو اْبُن ُسبـْ

َرُة َو  َلى َو اْلِعتـْ ُجْمُهْوُر َأْهِل اْلِعْلِم  َو ِإْسَحاُق َو الشَّاِفِعيَُّة وَ  َأْحَمدُ اْبُن َأِبى لَيـْ

  16 الَ َيِصحُّ اْلَعْقُد ِبُدْوِن َوِليٍّ  قَاُلْواَو 
Artinya: 
Dan telah berpendapat kepada ini (makna peniadaan pada Lafal 

ِنَكاحَ  الَ   :peniadaan sah), ‘Ali, 'Umar, Ibnu ‘Abbas, Ibnu 'Umar, 

Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, ‘Aisyah, Al-Hasanul Bashri, Ibnul 
Musayyab, Ibnu Subrumah, Ibnu Abi Laila, Al-Itrah, Ahmad, 
Ishaq, Asy-Syafi’i dan kebanyakan ulama, Dan mereka 
mengatakan bahwa akad (pernikahan) itu tidak sah tanpa 
adanya wali. 
 

 Saksi. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak 

dianggap sah tanpa adanya saksi. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Sayyid Sabiq: 

                                                
14 Ijab adalah Lafal yang muncul/ datang dari wali atau orang yang menggantikan kedudukannya 

(Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah, jl.4, hlm.12). 
15 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jl.2, hlm.31. 
16

 Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz.6, hlm. 102. 



َعِقُد ِإالَّ  ُجْمُهْورُ  َذَهبَ  َنةٍ اْلُعَلَماِء ِإَلى َأنَّ الزََّواَج الَ يـَنـْ  17  بِبَـيـِّ
Artinya: 
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perjodohan itu tidak 
terjalin/ terikat kecuali dengan adanya saksi. 
 

 Mahar. 

Kebanyakan ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu 

syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

Ibnu Rusyd: 

َيُجْوُز  الَ ا َعَلْي أنَُّه َشْرٌط ِمَن ُشُرَوِط الِصحَِّة فَِإنَُّه اتـََّفُقوْ  فَِإنـَُّهمْ  هُ مُ ُحكْ  َأمَّا

َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًة َو قـَْوِلِه  النَِّساءَ ا التـََّواطُِؤ َعَلْي تـَرِْكِه ِلَقْوِلِه تـََعاَلْي َوَأتـُوْ 

 18 َو َأتـُْوُهنَّ ُأُجْوَرُهنَّ  َأْهِلِهنَّ فَاْنِكُحَوُهنَّ بِِإْذِن 
Artinya: 
Adapun hukumnya (mahar), ulama sepakat bahwasanya dia 
(mahar) merupakan salah satu syarat dari beberapa syarat sahnya 
pernikahan, maka jika mahar itu ditinggalkan tidak boleh ada 
persenggamaan, berdasarkan firman Allah: “Dan berikanlah kepada 
para wanita (yang akan dinikahi) mahar-mahar mereka sebagai 
kewajiban,” dan firmanNya: “Maka nikahilah mereka dengan 
persetujuan/ijin keluarga mereka serta berikan kepada mereka 
mahar-mahar mereka. 

 
3. Larangan Menikahi Wanita yang Masih dalam Masa ‘Iddah 

Sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa tidak 

semua wanita boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, diantaranya wanita yang 

masih dalam masa ‘iddah. 

Sedangkan pengertian ‘iddah adalah: 

ُه ِمَن ْاألَيَّاِم َو  ْاِإلْحَصاِء؛َمْأُخْوٌذ ِمَن اْلَعَدِد َو : اْلِعدَّةُ  َأْي َما ُتْحِصْيِه اْلَمْرَأُة َو تـَُعدُّ

َها اْلَمْرَأُة  ْاَألقْـَراءِ  ِة الَِّتى تـَْنَتِظُر ِفيـْ َعِن التـَّْزِوْيِج بـَْعَد َوفَاِة  ْمتَـَنعُ تُ  وَ َو ِهَي اْسٌم ِلْلُمدَّ

 19 َزْوِجَها َأْو ِفَراِقِه َلَها
Artinya: 
‘iddah itu terambil dari kata ‘adad (bilangan) atau ihsha’ 
(perhitungan), yakni hari-hari yang seorang perempuan itu 
menghitung dan membilang-bilangnya, dan dia adalah satu sebutan 
untuk satu masa yang seorang perempuan harus menungu 

                                                
17

 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jl.2, hlm. 48. 
18

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jz.2, hlm.18. 
Firman Allah S.W.T. itu tersebut dalam surat an-Nisa’ (4):25 

19 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jl.2, hlm.277. 



padanya, dan dia dilarang untuk menikah setelah kematian 
suaminya atau perceraiannya (suami) dengannya.  
 

Jadi, seorang perempuan yang masih dalam masa ‘iddah dilarang untuk 

menikah sampai habis masa ‘iddahnya. Dasar larangan tersebut adalah 

firman Allah S.W.T.: 

ُلغَ النَِّكاِح َحتَّى  تـَْعزُِمْوا ُعْقَدةَ  َوالَ   235):2(األية البقرة ...اْلِكَتاُب َأَجَلهُ  يـَبـْ
Artinya: 
…Dan janganlah kalian bersengaja melaksanakan akad nikah 
sampai ketetapan itu sampai pada batasnya… 
QS. Al-Baqarah (2):235 

 
Berdasarkan ayat  tersebut, ulama sepakat bahwa pernikahan yang 

dilaksanakan pada masa ‘iddah dianggap tidak sah.20 

Adapun hadits yang menunjukkan tidak bolehnya melaksanakan akad 

nikah pada masa ‘iddah sampai habis masa ‘iddah tersebut, di antaranya: 

ثَِني يُ  َوقَالَ  ثَِني اللَّْيُث َحدَّ ْبُن َعْبِداِهللا ْبِن  ُعبَـْيُداهللاِ وُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدَّ

َعْبِداِهللا ْبِن ْاَألْرَقِم الزُّْهِريِّ يَْأُمُرُه َأْن َيْدُخَل َعَلى  ْبنِ ُعْتَبَة َأنَّ َأبَاُه َكَتَب ِإَلى ُعَمَر 

َعةَ  َما قَاَل َلَها َرُسوُل اِهللا  َوَعنْ ا َعْن َحِديِثَها بِْنِت اْلَحاِرِث ْاَألْسَلِميَِّة فـََيْسأََلهَ  ُسبَـيـْ

  ََعْبدِ اِهللا ْبِن ْاَألَ◌ْرَقِم ِإَلى َعْبدِ اِهللا ْبِن ُعْتَبَة  ْبنُ اْستَـْفَتْتُه َفَكَتَب ُعَمُر  ِحين

َعَة بِْنَت اْلَحاِرِث َأْخبَـَرْتُه َأنـََّها َكاَنْت َتْحَت َسْعِد  َأنَّ ُيْخِبُرُه  َخْوَلَة َوُهَو ِمْن  ْبنِ ُسبَـيـْ

َها ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع َوِهَي  َبْدرًابَِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ وََكاَن ِممَّْن َشِهَد  فـَتـُُوفَِّي َعنـْ

َتَجمََّلْت  نَِفاِسَهاَأْن َوَضَعْت َحْمَلَها بـَْعَد َوفَاتِِه فـََلمَّا تـََعلَّْت ِمْن  تـَْنَشبْ َحاِمٌل فـََلْم 

َها َأبُو السََّناِبِل ْبُن لِْلُخطَّاِب  اِر فـََقاَل َلَها  بـَْعَككٍ َفَدَخَل َعَليـْ رَُجٌل ِمْن بَِني َعْبِدالدَّ

يَن النَِّكاَح فَِإنَِّك  َتَجمَّْلتِ َما ِلي َأرَاِك  َحتَّى َتُمرَّ  بَِناِكحٍ َما َأْنِت  َواهللاِ ِلْلُخطَّاِب تـَُرجِّ

َعُة َعَلْيِك َأْربـََعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر قَ  قَاَل ِلي َذِلَك َجَمْعُت َعَليَّ ثَِياِبي  فـََلمَّااَلْت ُسبَـيـْ

َقْد َحَلْلُت  بِأَنِّيَعْن َذِلَك فََأفْـَتاِني  َفَسأَْلُتهُ  اِهللا  َرُسولَ ِحيَن َأْمَسْيُت َوَأتـَْيُت 

  21 ىلِ  َبَداِحيَن َوَضْعُت َحْمِلي َوَأَمَرِني بِالتـََّزوُِّج ِإْن 

ٍ◌ بِِإْسَناد َماَجه اْبنُ  وَ  ِئىالنََّسا وَ  التـِّْرِمِذىَو  َو ُمْسِلٌم َو أَبـُْو َداُودَ  اللَّْفُظُ◌ لهُ  وَ  اِرىاْلُبخَ  َرَواهُ 

 َصِحْيح

                                                
20 Ibnu Katsir, Tafsirul Qur’anil Adhim, jz.1, hlm.282. 
21 Al-Al-Bukahri, Shahihul Al-Bukahri, jl.2,jz.5, hlm. 102-103, tanpa nomer dan judul bab  



Artinya : 
Dan Laits berkata, “Telah bercerita kepadaku Yunus dan Ibnu 
Syihab, dia berkata, ‘Ubaidullah bin ‘‘Abdillah bin ‘Utbah bercerita 
kepadaku bahwa bapaknya menulis surat kepada 'Umar bin 
‘Abdillah bin Al-Arqam Az-Zuhri menyuruhnya untuk datang 
kepada Subai’ah binti Al-Harits Al-Aslamiyyah 
kemudianmenanyakan kepadanya tentang apa yang menimpanya 

dan apa yang Rasulullah  sabdakan kepadanya tatkala dia minta 
fatwa kepada beliau. Kemudian 'Umar bin ‘Abdillah bin Al-Arqam 
mengabarinya bahwa Subai’ah binti Al-Harits mengabarinya 
bahwa dia dulu menjadi istri Said bin Khaulah -sedang dia 
seorang dari Bani ‘Amir bin Lu’ay dan dia termasuk orang yang 
menyaksikan/mengikuti perang Badar-. Dia meninggal dunia pada 
waktu Hajji Wada’ sedangkan ia (Subai’ah) dalam keadaan hamil. 
Tidak berselang lama setelah kematian (suami)nya, dia 
melahirkan kandungannya. Maka tatkala telah suci dari nifasnya, 
dia berdandan untuk para pelamar. Kemudian Abus Sanabil -
seorang laki-laki dari Bani ‘Abdid Dar- datang kepadanya, 
kemudian dia bekata: Kenapakah aku melihatmu berdandan, 
adakah kamu ingin menikah? Demi Allah, sesungguhnya kamu 
tidak boleh menikah sampai kamu melewati empat bulan sepuluh 
hari. Berkatalah Subai’ah: Maka tatkala dia mengatakan hal itu 
kepadaku, akupun mengumpulkan pakaianku tatkala sore hari, 

kemudian aku mendatangi Rasulullah  , kemudian aku tanyakan 
hal itu kepada beliau. Beliaupun memberiku fatwa bahwa aku 
telah halal semenjak aku melahirkan kandunganku, dan beliau 
memerintahku untuk menikah jika aku berkehendak. 

HR. Al-Bukhari -sedang lafal ini miliknya-, Muslim22, Abu Dawud 
23, An-Nasa’i24, Ibnu Majah25, dengan sanad yang shahih26. 
 

Dalam hadits tersebut Rasulullah  memperbolehkan Subai’ah untuk 

menikah karena masa ‘iddahnya telah habis semenjak dia melahirkan 

kandungannya. 

 

                                                
22 Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jz.4, hlm.200-201, k. Ath-Thalaq, b. Inqidla’ ‘Iddatil Mutawaffa… 
23 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, jz.2, hlm.276, k. Ath-Thalaq, b. 45 Iddatul Hamil hd.2306 
24 An-Nasa’i, Sunanun Nasa’i, jz.6, hlm.196, k.27 Ath-Thalaq, b.56 Iddatul Hamilil Mutawaffa.. 
25 Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, jz.6, hlm.253-254, k.10 Ath-Thalaq, b.7 Al-Hamilul Mutawaffa… 
26 Lihat lampiran hlm. 



BAB III 

DALIL-DALIL TENTANG PERLAKUAN HUKUM KEPADA 

WANITA HAMIL KARENA ZINA 

 
Dalil-dalil yang penulis masukkan dalam bab ini terdiri dari ayat- ayat Al-

qur’an dan hadits-hadits nabi.  

1. Ayat-Ayat Al-Qur’an. 

Dalam Al-qur’an, tidak ada ayat yang secara jelas menerangkan 

tentang perlakuan hukum tentang wanita hamil karena zina. Yang ada hanya 

ayat-ayat yang menerangkan tentang perlakuan hukum kepada wanita 

pezina dan wanita hamil. 

1.1 Ayat yang Menerangkan tentang Perlakuan Hukum kepada Wanita 

Pezina adalah Sebagai Berikut: 

1.1.1 An Nur (24):2 yang Menerangkan tentang Hukum Jilid bagi 

Pezina 

1.1.1.1 Lafal dan Arti 

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َو الزَّاِني فَاْجِلدُ  الزَّانَِيةُ  َال  وَ ْوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

َواْليَـْوِم  بِاهللاِ تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِدْيِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمنـُْوَن 

 2):24(النور .اْلُمْؤِمِنْينَ اَألِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن 
Artinya: 
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah 
oleh kalian setiap orang dari kedua orang tersebut 
seratus kali. Dan janganlah rasa kasihan kepada 
kedua orang itu menimpa kalian dalam 
(menegakkan) aturan Allah, jika kalian beriman 
kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah 
sekelompok orang beriman menyaksikan penyiksaan 
mereka berdua. 
QS. An-Nur (24): 2 

 
1.1.1.2 Maksud dan Keterangan Ayat 
 

1.Pezina baik laki-laki atau perempuan harus dijilid. 

2.Jumlah penjilidan itu sebanyak  seratus kali. 

3.Orang beriman tidak boleh mempunyai rasa kasihan dalam 

menegakkan aturan Allah terhadap pelaku zina 
4.Pelaksanaan penjilidan itu harus dipersaksikan oleh 

sekelompok orang-orang beriman. 



1.1.2 Surat An-Nur (24):3 yang Menerangkan tentang Pernikahan 

Pezina 

1.1.2.1 Lafal dan arti 

َوالزَّانَِيةُ َال يَنِكُحَها ِإالَّ  ُمْشرَِكةً نَِيًة َأْو َال يَنِكُح إالَّ زَا الزَّاِني

   3):24( النورَعَلى اْلُمْؤِمِنْيَن   َذِلكَ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم 
Artinya: 
Pezina laki-laki tidak  menikah kecuali dengan 
pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan 
pezina perempuan tidak menikahinya kecuali 
pezina laki-laki atau orang laki-laki musyrik ; dan 
yang demikian itu diharamkan untuk orang 
beriman. 
QS. An-Nur (24):3 

1.1.2.2 Sebab turun ayat 

Sebab turun ayat ini adalah sebagai berikut: 

ثـََنا ثـََنا َيْحَيى َعْن ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد التـَّْيِميُّ  َحدَّ اِهللا  ُعبَـْيدِ َحدَّ

هِ ْبِن اَألْخَنِس َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن  َأنَّ  َجدِّ

وََكاَن  ِبَمكَّةَ َمْرَثَد ْبَن َأِبي َمْرَثٍد اْلغََنِويَّ َكاَن َيْحِمُل اُألَساَرى 

ِجْئُت ِإَلى  قَالَ َتُه ِبَمكََّة بَِغيٌّ يـَُقاُل َلَها َعَناٌق وََكاَنْت َصِديقَ 

يَا َرُسوَل اِهللا َأْنِكُح َعَناقًا قَاَل َفَسَكَت َعنِّي  فـَُقْلتُ  النَِّبيِّ 

 َفَدَعاِني) َوالزَّانَِيُة الَيـَْنِكُحَها إالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك (  فـَنَـَزَلتْ 

  27 فـََقَرَأَها َعَليَّ َوقَاَل الَتـَْنِكْحَها

  فٍ يْ عِ ضَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ يُّ ائِ سَ النَّ  وَ  يُّ ذِ مُ رْ التـُّ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  اهُ وَ رَ 
Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin 

Muhammad At-Taimi, telah bercerita kepada 

kami Yahya dari ‘Ubaidullah bin Al-Akhnas dari 

‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, 

bahwa Martsat bin Abi Martsat Al-Ghanawiy 

membawa tawanan yang ada di Makkah -

sedangkan di Makkah ada seorang pelacur yang 

bernama ‘Anaq dan dia adalah temannya-, ia 

berkata, aku datang kepada Nabi  

                                                
27 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jz.2, hlm.180, k. An-Nikah, b.4 Fi Qoulihi Ta’ala Azzani La 

Yankihu…hd.2051 



kemudianaku berkata: Wahai Rasulullah 

bolehkah saya menikahi ‘Anaq. Dia (Martsad) 

berkata: beliaupun berdiam dariku. Kemudian 

turun ayat  ُالَيـَْنِكُحَها إالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ  َوالزَّانَِية  (dan 

pezina perempuan, tidak menikahinya kecuali 

pezina laki-laki atau orang laki-laki yang 

musyrik), maka beliau memanggilku lalu 

membacakannya kepadaku dan beliau bersabda: 

Janganlah kamu menikahinya. 
HR. Abu Dawud -sedang lafal hadits ini adalah lafalnya-, At-
Turmudzi28 dan An-Nasa’i29, dengan sanad yang dla’if30 

1.1.2.3 Keterangan 

Dalam menafsirkan ayat ini, mufassirim berbeda 

pendapat. Perbedaan mereka itu berpangkal dalam 

menafsirkan kata يـَْنِكح dan makna tahrim dari kata  َُحرِّم 

(diharamkan). 

Pendapat mereka tentang penafsiran kata يـَْنِكح 

diantaranya: 

1. Menurut Ibnu ‘Abbas kata يـَْنِكح .dalam ayat ini berarti 

 Maksudnya: Pezina .(bersenggama) َيَطَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ُءُ◌ُ◌◌ُ 

laki-laki tatkala berzina tidak bersenggama kecuali 

dengan pezina perempuan. Kemudian kata isyarat  ََذِلك  

(itu) dikembalikan kepada kata يـَْنِكح yang berarti 

bersenggama. Maka maksud dari kalimat  ََذِلَك  َوُحرِّم
 adalah orang-orang beriman dilarang :َعَلى اْلُمْؤِمِنْينَ 

melakukan persenggamaan dengan jalan zina 

tersebut. Pendapat beliau ini dapat dilihat dalam 

kutipan sebagai berikut: 

َأْي الزِّنَا َو  اْلَوْطءِ اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّكاَح ِبَمْعَنى  َعِن◌ِ 

ِفي َوْقِت زِنَاُه  َيطأُ َو اْلَمْعَنى الزَّاِنى َال , ِإلَْيهِ  ِإَشارَةٌ ) َذِلكَ (

َها  ِإالَّ زَانَِيةً  َو  ُمْشرَِكةُ الْ ِهَي  وَ ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َأْو َأَخسُّ ِمنـْ
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اْلُمْسِلِمْيَن َأْو َأَخسُّ  ِمنَ الزَّانَِيُة َال َيطَُأَها ِحْيَن زَنَاَها ِإالَّ زَاٍن 

  31 َو َحرََّم اهللاُ تـََعاَلى الزِّنَا َعَلى اْلُمْؤِمِنْينَ  ُمْشِركُ الْ  ُهوَ  ِمْنُه وَ 
Artinya: 
Dari Ibnu ‘Abbas, bahwa kata nikah bermakna 
persenggamaan maksudnya adalah perzinaan, 
sedangkan kata  ََذِلك (itu) diisyaratkan padanya. 
Dan artinya pezina laki-laki tidak bersenggama di 
waktu berzina kecuali dengan seorang pezina 
perempuan atau orang yang lebih hina darinya 
yakni perempuan yang musyrik, dan seorang 
pezina perempuan tidak menyenggamainya tatkala 
ia menzinainya kecuali pezina laki-laki atau orang 
yang lebih hina darinya yakni orang laki-laki yang 
musyrik. Dan Allah Dzat yang Mahatinggi melarang 
perzinaan itu atas  orang-orang beriman. 
 

Selain Ibnu ‘Abbas, di kalangan mufassirin yang 

berpendapat seperti ini antara lain Abu Muslim32 

2. Kata يـَْنِكح dalam ayat ini berarti  ُيـَتَـَزوَّج  (menikah). 

Artinya: 

Seorang pezina laki-laki biasanya tidak ingin 

menikah kecuali dengan pezina perempuan. Pezina 

perempuanpun biasanya tidak ingin dinikahi kecuali 

oleh seorang laki-laki pezina. Pengertian seperti ini 

sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili 

dalam kitabnya At-Tafsirul Munir, yakni: 

ْالَغاِلَب اْلُمَناِسَب ِلُكلٍّ مَِّن  َأنَّ  يـَتَـَزوَُّج َأيْ , )ال يـَْنِكُح (

ِة َو ْلفَ ألُ فَِإنَّ التََّشابَُه ِعلَُّة اْ .  َأْمثَاِلهِ نَِيِة َو الزَّاِنى ِنَكاُح االزَّ 

 33  َسَبُب النـَّْفَرة  اْلُمَخاَلَفةَ التََّضامِّ َو 

Artinya: (Kata  ُيـَْنِكح  dalam )kalimat  يـَْنِكُح  ال  

(tidak menikah) berarti mengadakan ikatan 

perjodohan. Artinya bahwa kebiasaan yang 

sesuai bagi setiap pezina perempuan dan 

pezina laki-laki menikahi orang yang 

semisalnya, karena keserupaan itu menjadi 
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alasan adanya kecintaan dan persatuan, 

sedang perbedaan itu jadi sebab penjauhan. 

Adapun makna kata  َُحرِّم di sini adalah untuk tanzih 

(penghindaran) bukan untuk tahrim (pengharaman), hanya 

saja digunakan lafal tahrim untuk menyangatkan. 

Sebagaimana tertulis dalam kitab At-Tafsirul Munir: 

 34 ِفي التـَّْنِفْيرِ  َو التـََّعفُِّف ُمَباَلَغةً  التـَّنَـزُّهُ  بِالتَّْحرِْيمِ  ادُ ْلُمر ا
Artinya: Yang dimaksud dengan tahrim itu adalah 
pembersihan dan penjauhan diri, sebagai 
penyangatan untuk meninggalkannya. 

 
Ini adalah pendapat kebanyakan ulama di antaranya Abu 

Bakar, ‘Umar dan lain-lain.35 Pendapat mereka tersebut 

dikuatkan dengan beberapa hadits, sebagaimana disebutkan 

oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya: 

اَرُقْطنِ َو  ْم َما َأْخَرَجُه الطَّبَـَراِنيُّ ُدهُ يـَُؤيِّ  وَ  ِمْن َحِدْيِث  يُّ الدَّ

ِنَكاٌح َو اْلَحَراُم َال ُيَحرُِّم  َأِخُرهُ َأوَّلُُه ُسَفاٌح َو ...َعاِئَشَة 

ُرُهَما  َداُوَد َو النََّساِئيُّ  َأبـُوْ َأْخَرَجُه   َوَمااْلَحَالَل   ِن اْبِن عَ َو َغيـْ

 36...اْمَرَأِتي َال تـَُردُّ َيَد َالِمٍس  ِإنَّ ...ٍس اَعبَّ 

Artinya: Dan menguatkan (pendapat) mereka hadits 

(yang diriwayatkan oleh) ‘Aisyah yang dikeluarkan 

oleh  Att-Thabarani 37 dan Ad-Daraquthni38: …  َأوَّلُهُ 
ُم اْلَحَاللَ ُيَحرِّ  الَ ُسَفاٌح َو َأِخُرُه ِنَكاٌح َو اْلَحَراُم   

(permulaannya adalah perzinaan dan akhirnya 

adalah pernikahan. Dan sesuatu yang haram itu 

tidak mengharamkan sesuatu yang halal). Dan juga 

hadits dari Ibnu ‘Abbas yang dikeluarkan oleh Abu 
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Dawud39 dan An-Nasa’i40 dan selain keduanya …  ٍ◌ِإنَّ 
 sesungguhnya istriku tidak)…  َالِمسٍ ْمَرَأِتي َال تـَُردُّ َيَد ا

menolak tangan orang yang menyentuh …) 
 
Menurut ‘Ali, ‘Aisyah, Al-Barra’ dan Ibnu Mas’ud makna 

tahrim (pengharaman) dalam ayat ini menurut dhahirnya, 

artinya orang beriman dilarang menikahi pezina. Pendapat 

tersebut sebagaimana tersebut dalam kitab At-Tafsirul Munir  

َو َعاِئَشَة َو اْلبَـرَّاِء َو اْبِن  يٍّ َعلِ ( السََّلفِ قَاَل َجَماَعٌة ِمَن  وَ 

ُرُه  زََنىَأنَّ َمْن ) ِفى ِرَوايٍَة َعْنهُ  َمْسُعْودٍ  بِاْمَرَأٍة َأْو زََنى ِبَها َغيـْ

ُلُهْم َأنَّ اْلُحْرَمَة ... َلُه َأْن يـَتَـَزوََّجَها  َال َيِحلُّ  ِفْي ْاألَيَِة َو َدلِيـْ

ِبَمْعَنى ) الزَّانى َال يـَْنِكحُ (قـَْوِلِه  ِفىَو اْلَخبَـَر  َهاَعَلى ظَاِهرِ 

َها النـَّْهِي َو َأَحاِدْيَث  َال َيْدُخُل ...  َداُودَ َما َرَواُه َأبـُْو ِمنـْ

َها وَ  ْوثٌ يـُّ دَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  الَ َثالَثٌَة ... ْحَمُد ْاِإلَماُم أَ َما َرَواُه ِمنـْ

يـُّْوُث  ....اْلَجنََّة   41َو الدَّ

Artinya: Dan telah berpendapat sekelompok dari 

kalangan ulama yang terdahulu (‘Ali, ‘Aisyah, Al-

Barra’, dan Ibnu Mas’ud) bahwa orang yang 

berzina dengan seorang perempuan atau orang 

lain berzina dengan perempuan itu, tidak halal 

baginya untuk menikahinya (perempuan yang 

telah dizinai itu),…. Dan dalil mereka adalah 

bahwa keharaman itu menurut dhahirnya, sedang 

pemberitauan yang ada dalam firman-Nya الَ  الزَّانى
 itu berarti (pezina itu tidak menikah) يـَْنِكحُ 

larangan. Dan (dalil yang lain adalah ) hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud42:… َيْدُخُل اْلَجنََّة  الَ  
 tidak masuk jannah duyyuts (orang laki-laki…ُديـُّْوثٌ 

yang membiarkan kekejian ada dalam 

keluarganya), dan juga hadits yang diriwayatkan 

oleh Ahmad43 … يـُّْوثُ ....َال َيْدُخُل اْلَجنََّة  َثالَثَةٌ  َو الدَّ  
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(…tiga golongan tidak masuk jannah,…. Dan 

dayyuts)  
1.2 Ayat yang menerangkan tentang masa ‘iddah bagi wanita hamil, 

yakni surat Ath-Thalaq ayat yang ketiga: 

1.2.1 Lafal dan arti: 

  3):65(الطالق.. ُهنَّ َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ ُجلُ ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالِت اَألْحَماِل أَ  وَ  
Artinya: 
…Adapun wanita-wanita hamil, selesainya masa ‘iddah 
mereka ialah (sampai) mereka melahirkan 
kandungan,…. 
QS:Ath-Thalaq (65): 3 

1.2.2 Keterangan 

Menurut ‘Ali dan Ibnu ‘Abbas ayat tersebut hanya berlaku 

untuk perempuan yang ditalak suaminya. Adapun untuk 

perempuan hamil yang ditinggal-mati oleh suaminya, masa 

‘iddahnya adalah salah satu dari dua masa ‘iddah yang paling 

lama, yakni melahirkan kandungannya atau empat bulan sepuluh 

hari. Pendapat beliau dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:  
َها  ِفىاْلُمتَـَوفَّىَذَهَبا  َأنـَُّهَما َعِليٍّ َو اْبِن َعبَّاٍس  َعنْ  َقْد ُرِوىَ  وَ  َعنـْ

بِأَبـَْعِد اَألَجَلْيِن ِمَن اْلَوْضِع َو اَألْشُهِر َعَمًال ِبَهِذِه  تـَْعَتدُّ َزْوُجَها أنـََّها 

  44ُسْورَِة اْلبَـَقَرة ِفى َوالَِّتى األَيَةِ 
Artinya: 
Dan telah diriwayatkan dari ‘Ali dan Ibnu ‘Abbas –mudah-
mudahan Allah meridlai mereka-, bahwa keduanya 
berpendapat dalam soal perempuan yang ditinggal mati 
oleh suaminya, bahwa dia ber’iddah dengan dua waktu 
yang paling lama yakni melahirkan kandungannya atau 
dengan hitungan bulan, mengamalkan ayat ini dan ayat 
yang ada dalam surat Al-Baqarah. 
 

Adapun kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini 

berlaku untuk wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati 

suaminya.45 Bahkan melihat pada keumuman lafalnya, Imam Ath-

Thabari berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku untuk semua 

wanita hamil. Sebagaimana yang beliau utarakan dalam kitabnya 

Tafsiruth Thabari : 
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ُأْوَالِت اْألَ◌ْحَماِل  َجِمْيعِ ُهَو َخَبِ◌ٌر ُمْبَتَدٌأ َعْن َأْحَكاِم َعَدِد  َبلْ 

ُهنَّ َو َغيْ  َو َال َدالََلَة َعَلى أنَُّه ُمَراٌد ِبِه  اْلُمطَلََّقاِت،ِر اْلُمطَلََّقاِت ِمنـْ

َو َال َعْقٍل، فـَُهَو َعَلى ُعُمْوِمِه  َخَبرٍ اْلَحَواِمِل ُدْوَن بـَْعٍض ِمْن  بـَْعضَ 

   46ِلَما بـَيـَّنَّا
Artinya: 
Bahkan dia ( tentang wanita hamil) itu, kabar permulaan 
tentang ‘iddah semua wanita hamil, yang dicerai dan 
yang tidak dicerai. Dan tidak ada yang menunjukkan 
bahwa yang dimaksudkan dengannya itu sebagian 
wanita hamil tanpa sebagian yang lain baik dari riwayat 
atau akal, maka ayat itu tetap pada keumumannya 
sebagaimana yang kami terangkan. 

 

2. Hadits-Hadits Nabi saw 

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita 

pezina dan wanita hamil karena zina. Hadits-hadits tersebut antara lain: 

2.1 Hadits-hadits yang menerangkan tentang perlakuan hukum had 

terhadap pezina 

2.1.1 Hadits riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani 

 ِفيَمْن زََنى َوَلْم  يَْأُمرُ   النَِّبيَّ زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ َقاَل َسِمْعُت  َعنْ 

  .47َعامٍ  َجْلَد ِماَئٍة َوتـَْغرِْيبَ  ُيْحَصنْ 

 نُ ابْ  وَ يُّ ائِ سَ النَّ  وَ  يُّ ذِ مُ رْ التـُّ  وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  وَ  مٌ لِ سْ مُ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ 

   حٍ يْ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  هْ اجَ مَ 
Artinya:  
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, “Aku 
mendengar Nabi . memerintah terhadap orang yang 
berzina -sedangkan dia belum muhshan (menikah)- 
(untuk) dijilid seratus kali dan diasingkan (selama) 
setahun.” 
HR. Al-Bukahri  -sedang Lafal itu miliknya-, Muslim48, Abi 
Dawud49, At-Turmudzi50, An-Nasa’i51 dan Ibnu Majah52, 
dengan sanad yang shahih53. 
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2.1.2 Hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah 

 هللاِ ِمْن َأْسَلَم َأَتى َرُسْوَل ا َرُجالً َأنَّ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا األَْنَصاِري َعنْ 

 ُثَه َفَشِهَد َعَلى نـَْفِسِه َأْرَبَع َشَهاَداٍت فََأَمَر بِِه  زََنىَأنَُّه َقْد  َفَحدَّ

  54 .ُأْحِصنَ َو َكاَن َقْد  فـَُرِجمَ َرُسْوُل اِهللا 

   حٍ يْ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  يُّ ائِ سَ النَّ وَ  يُّ ذِ مُ رْ التـُّ وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  مٌ لِ سْ مُ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ  وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ 
Artinya: 
Dari Jabir bin ‘Abdullah Al-Anshori, bahwasanya seorang 

laki-laki dari suku Aslam mendatangi Rasulullah , 
kemudiania bercerita kepada beliau bahwasanya ia telah 
berzina. Diapun bersaksi atas  dirinya sebanyak empat 

kali persaksian. Maka Rasulullah  memerintah 
dengannya, lalu iapun dirajam -sedangkan dia adalah 
orang yang muhshon (sudah menikah)-. 
HR. Al-Bukhari -sedang Lafal itu miliknya-, Muslim55, Abu 

Dawud56, At-Turmudzi57 dan An-Nasai58, dengan sanad 
yang shahih59. 
 

2.1.3 Hadits riwayat Imran bin Hushain 

2.1.3.1 Lafal dan arti 

َنَة َأَتْت نَِبيَّ اهللاِ  َأنَّ ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  َعنْ   اْمَرَأًة ِمْن ُجَهيـْ

 ََلى ِمَن  َوِهي َقاَلْت يَا نَِبيَّ اهللاِ  الزَِّنىُحبـْ ا  فـَ َأَصْبُت َحد�

َها َفِإَذا  َأْحِسنْ فـََقاَل  َولِيـََّها نَِبيُّ اهللاِ  َفَدَعافََأِقْمُه َعَليَّ  ِإلَيـْ

َها  َفُشكَّتْ  اهللاِ  نَِبيُّ تِِني ِبَها فـََفَعَل فََأَمَر ِبَها َوَضَعْت فَأْ  َعَليـْ

َها فـََقاَل َلُه  ثَِيابـَُها  ُعَمرُ ثُمَّ َأَمَر ِبَها فـَُرِجَمْت ثُمَّ َصلَّى َعَليـْ

َها يَا نَِبيَّ اهللاِ  تـَْوبًَة َلْو  تَاَبتْ َوَقْد زََنْت فـََقاَل َلَقْد  ُتَصلِّي َعَليـْ

ُهمْ َن َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة ُقِسَمْت بـَيْ  َوَهْل َوَجْدَت  َلَوِسَعتـْ

 60تـََعاَلي  هللاِ تـَْوبًَة َأْفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت بِنَـْفِسَها ِ 
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 نُ ابْ  وَ  يُّ ائِ سَ و النَّ  يُّ ذِ مُ رْ تـُّ ال وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ  وَ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ 

 حٍ يْ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  هْ اجَ مَ 
Artinya: 
Dari ‘Imron bin Hushain: Bahwasanya seorang 
perempuan dari suku Juhainah mendatangi 

Rasulullah sedangkan dia dalam keadaan hamil 
dari perzinaan, kemudian ia berkata: “Wahai Nabi 
Allah! Saya terkena hukum had, maka tegakkanlah 

atasku.” Nabi Allah  pun memanggil walinya lalu  
bersabda: “Perlakukanlah dia dengan baik! 
Apabila dia telah melahirkan maka bawalah dia 
kepadaku” Diapun melaksanakannya. Kemudian 

Nabi Allah  memerintahkan (membalutkan 
kainnya pada tubuh)nya. Maka kainnyapun 
dibalutkan pada tubuhnya, kemudian beliau 
memerintah (merajam)nya, maka iapun dirajam. 
Kemudian beliau mensalatinya. ’Umar menegur 
beliau: ”Engkau mensalatinya wahai Nabi Allah 
padahal ia telah berzina”. Maka beliau menjawab: 
”Sungguh ia telah benar-benar bertaubat dengan 
satu taubatan yang kalaulah taubatnya itu 
dibagikan kepada tujuh puluh orang dari penduduk 
Madinah niscaya mencukupi mereka. Dan adakah 
kamu pernah mendapatkan suatu taubat yang 
lebih utama dari penyerahan dirinya kepada Allah 
Ta’ala?” 

HR. Muslim -sedang Lafal itu miliknya-,Abu 

Dawud61 dan At-Turmudzi62, An-Nasa’i63 dan Ibnu 

Majah 64, dengan sanad yang shahih65. 

 
2.1.3.2 Maksud 

Hadits tersebut berisi tentang pengakuan seorang 

perempuan bahwa dia telah berzina, dan dia berkehendak 

agar Rasulullah menegakkan hukum had atas dirinya. Tatkala 

Rasulullah mengetahui bahwa perempuan itu dalam keadaan 

hamil, beliau memanggil walinya dan memerintahnya untuk 

memperlakukan perempuan tersebut dengan baik sampai 
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melahirkan. Setelah melahirkan kandungannya, ia dibawa 

kepada Rasulullah. Setelah kain yang ia pakai dibalutkan/ 

dililitkan pada tubuhnya, hukum hadpun ditegakkan 

kepadanya yakni dirajam sampai mati. Setelah itu Rasulullah 

mensalatinya. 

2.1.4 Hadits Abu ‘Abdurrahman. 

2.1.4.1 Lafal dan arti 

َخَطَب َعِليٌّ فـََقاَل يَا َأيـَُّها النَّاُس  قَالَ َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن  َعنْ 

ُهْم َوَمْن َلْم  اْلَحدَّ َأِقيُموا َعَلى َأرِقَّاِئُكُم  َمْن َأْحَصَن ِمنـْ

َأْن َأْجِلَدَها  فََأَمَرِني زََنتْ   اهللاِ ُيْحِصْن فَِإنَّ َأَمًة ِلَرُسوِل 

َجَلْدتـَُها َأْن  َأنَاْهٍد بِِنَفاٍس َفَخِشيُت ِإْن فَِإَذا ِهَي َحِديُث عَ 

ثـََناه  فـََقالَ َأقْـتُـَلَها َفذََكْرُت َذِلَك ِللنَِّبيِّ  َأْحَسْنَت و َحدَّ

ثـََنا  ِإْسَحقُ   ِإْسَرائِيلُ ْبُن ِإبـَْراِهيَم َأْخبَـَرنَا َيْحَيى ْبُن آَدَم َحدَّ

ُهمْ َيْذُكْر َمْن َأْحَصَن َعِن السُّدِّيِّ ِبَهَذا اِإلْسَناِد َوَلْم  َوَمْن  ِمنـْ

  ◌َ 66َلْم ُيْحِصْن َوزَاَد ِفي اْلَحِديِث اتـْرُْكَها َحتَّى َتَماَثل

  حٍ يْ حِ صَ  دٍ ناَ سْ إِ بِ  يُّ ذِ مُ رْ التـُّ  وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ  وَ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ 
Artinya: 
Dari Abu ‘Abdurrahman, dia berkata; ‘Ali 
berkhotbah, maka dia berkata: Wahai manusia, 
kalian tegakkanlah hukum had atas  budak-
budak kalian yang sudah muhshon dan yang 
belum muhshon’ karena seorang budak milik 

Rasulullah  berzina, kemudian beliau 
memerintahku untuk menjilidnya. Ternyata dia 
baru saja menjalani masa nifas. Maka aku takut 
membunuhnya jika aku menjilidnya. Kemudian 

aku laporkan hal itu kepada Nabi , beliaupun 
bersabda: Kamu benar! 
Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin 
Ibrohim, telah menghabari kami Yahya bin Adam, 
telah bercerita kepada kami Israil dari As-Sudi 
dengan sanad ini, dan dia (As-Sudi) tidak 

menyebut kata  ُْهْم َو ِمْن َلْم ُيْحِصْن  َمن َأْحَصَن ِمنـْ  

(budak yang sudah muhshan dan yang belum 
muhshan). Dan dia (As-Sudi) menambahkan 
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dalam hadits itu: Biarkanlah dia sampai sembuh. 
HR. Muslim -sedang Lafal itu miliknya-, Abu 
Dawud67 dan At-Turmudzi 68, dengan sanad yang 
shahih69. 
 

2.1.4.2 Maksud hadits 

Hadits tersebut menceritakan tentang khutbah ‘Ali yang 

berisi tentang perintah untuk menegakkan hukum had 

kepada budak yang sudah atau belum menikah. Karena Ali 

dulu pernah diperintah Rasulullah  untuk menjilid budak 

beliau yang telah berzina.Tatkala ia akan menjalankan 

perintah beliau itu, ternyata ia dapati budak itu masih dalam 

keadaan nifas. ‘Ali merasa kawatir akan membunuhnya jika 

hukum had itu ditegakkan terhadapnya. Akhirnya ‘Ali 

melaporkan hal itu kepada Rasulullah dan beliaupun 

membenarkan perbuatan ‘Ali tersebut. 

2.2 Hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil karena 

zina 

Setelah meneliti beberapa kitab hadits, penulis hanya 

mendapatkan satu hadits yang menerangkan tentang pernikahan 

wanita hamil karena zina. Hadits tersebut adalah hadits riwayat 

Bashrah 

2.2.1 Lafal dan arti 

ثـََنا َأِبي السَِّريِّ  ْبنُ َمْخَلُد ْبُن َخاِلٍد َواْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ َوُمَحمَُّد  َحدَّ

ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق  اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َصْفَواَن ْبِن  َأْخبَـَرنَااْلَمْعَنى قَاُلوا َحدَّ

قَاَل اْبُن َأِبي  َعْن َرُجٍل ِمَن األَْنَصارِ  اْلُمَسيَّبِ ُسَلْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن 

يـَُقْل ِمَن األَْنَصاِر ثُمَّ اتـََّفُقوا  َوَلمْ  النَِّبيِّ  َأْصَحابِ السَِّريِّ ِمْن 

َها  َبْصَرةُ يـَُقاُل َلُه  قَاَل تـََزوَّْجُت اْمَرَأًة ِبْكًرا ِفي ِسْترَِها َفَدَخْلُت َعَليـْ

َلى فـََقاَل النَِّبيُّ  فَِإَذا ِمْن  اْسَتْحَلْلتَ ِبَما  الصََّداقُ  َلَها ِهَي ُحبـْ

فَاْجِلْدَها و قَاَل  اْلَحَسنُ فـَْرِجَها َواْلَوَلُد َعْبٌد َلَك فَِإَذا َوَلَدْت قَاَل 
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 وَ  دَ َداوُ  وْ بُـ أَ  هُ اوَ رَ  70 َفُحدُّوَهااْبُن َأِبي السَِّريِّ فَاْجِلُدوَها َأْو قَاَل 

 ادٍ نَ سْ إِ بِ  يُّ انِ رَ بَـ الطَّ  وَ  اقِ زَّ الرَّ  دُ بْ عَ  وَ  يُّ نِ طْ قُ ارَ الدَّ  وَ  يُّ قِ هَ يْـ بَـ اْل◌َ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ 

 فٍ يْ عِ ضَ 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Kholid, 
dan Hasan bin ‘Ali serta Muhammad bin Abis Sari 
dengan (periwayatan yang) semakna, mereka berkata: 
Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah 
mengkabari kami Ibnu Juraij dari Shofwan bin Sulaim 
dari Sa’id bin Al-Musayyab dari seorang laki-laki dari 
kalangan orang-orang Anshar -Ibnu Abis Sari berkata: 

Dari kalangan sahabat Nabi , dia tidak mengatakan 
dari kalangan orang Anshor, kemudian mereka sepakat 
bahwa (laki-laki itu) dipanggil Bashroh, dia berkata: Aku 
menikahi seorang gadis (yang masih) dalam tirainya 
(gadis pingitan yang belum pernah menikah). Lalu aku 
menggaulinya, ternyata ia dalam keadaan hamil. 

(setelah dilaporkan kepada Rasulullah ), maka Nabi  
bersabda: Dia berhak menerima mahar karena kamu 
telah menghalalkan farjinya, sedang anak (yang lahir 
dari gadis itu) itu menjadi budakmu. Lalu jika dia telah 
melahirkan -Al-Hasan berkata- maka jilidlah dia. Adapun 
Ibnu Abis Sari mengatakan: Maka kalian jilidlah dia, 
atau dia mengatakan : maka kalian tegakkanlah hukum 
had atasnya. 
HR. Abu Dawud -sedang Lafal hadits itu miliknya- dan Al-
Baihaqi71, Ad-Daraquthni72, Abdurrazaq73 serta Ath-
Thabarani74 , dengan sanad yang dla’if75. 
 

2.2.2 Maksud hadits 

Hadits tersebut menceritakan tentang seorang Anshar yang 

bernama Bashrah menikahi seorang gadis pingitan tatkala 

menggauli gadis tersebut, ia mendapatinya dalam keadaan hamil. 

Kabar itupun sampai kepada Rasulullah. Kemudian beliau 

memutuskan bahwa wanita itu berhak menerima mahar karena dia 

sudah disenggamai. Sedangkan anak yang akan lahir itu menjadi 

budak orang Anshar tersebut. Jika sudah melahirkan, wanita itu 

dijilid. 
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2.2.3 Keterangan 

Di jalan periwayatan yang lain, hadits tersebut diriwayatkan 

dengan jalan mursal76, yakni diriwayatkan oleh Sa’id bin Al-

Musayyab (seorang tabi’in) langsung dari Rasulullah tanpa 

melewati seorang sahabat. Riwayat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

ثـََنا ثـََناُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثـَنَّى  َحدَّ ثـََنا َعِليٌّ يـَْعِني ُعْثَماُن ْبُن عُ  َحدَّ َمَر َحدَّ

َيْحَيى َعْن يَزِيَد ْبِن نـَُعْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب  َعنْ اْبَن اْلُمَباَرِك 

 َمْعَناُه  َفذََكر يـَُقاُل َلُه َبْصَرُة ْبُن َأْكَثَم َنَكَح اْمَرَأةً  َرُجالً َأنَّ 

نَـُهَما و زَاَد َ   77ْيٍج َأَتمُّ اْبِن ُجرَ  َوَحِديثُ فـَرََّق بـَيـْ

  فٍ يْ عِ ضَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  رٍ وْ صُ نْ مَ  نُ بْ  دُ يْ عِ سَ  وَ  يُّ قِ هَ يْـ بَـ الْ  وَ  هُ لَ  ظُ فْ اللَّ وَ  دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ  اهُ وَ رَ 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-
Mutsanna, telah bercerita kepada kami ‘‘Utsman bin 
'Umar, telah bercerita kepada kami ‘Ali yakni bin Al- 
Mubarak dari Yahya dari Yazid bin Nu’aim dari Sa’id bin 
Al-Musayyab, bahwa seorang laki-laki yang dipanggil 
dengan Bashrah bin Aktsam menikahi seorang 
perempuan. Kemudian dia (Muhammad bin Al-Mutsanna) 
menyebutkan makna hadits itu dan dia menambahi 
kalimat  َ◌ نَـُهَما فـَرَّقَ َو بـَيـْ  (dan beliau memisahkan 
keduanya), sedang hadits Ibnu Juraij lebih sempurna.  
HR. Abu Dawud -sedang Lafal itu miliknya-, Al-Baihaqi78, 
dan Sa’id bin Manshur79, dengan sanad yang dla’if80 

Kalimat  َنَـُهَماَ  فـَرَّق بـَيـْ  (beliau memisahkan keduanya), 

mengandung pengertian bahwa kedua orang tersebut diceraikan, 

atau keduanya tidak boleh bersenggama sampai wanita tersebut 

melahirkan kandungannya, tidak sampai diceraikan. Makna 

tersebut diungkapkan oleh As-Saharanfuri dalam kitabnya Badzlul 

Majhud :  
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نَـُهَما وَ زَاَد (  نَـُهَما ِبطََلِبَها َأْو  َأنْ َيْحَتِمُل  ) فـَرََّق بـَيـْ َيُكْوَن التـَّْفرِْيُق بـَيـْ

َو َيْحَتِمُل َأْن َيُكْوَن التـَّْفرِْيُق , ِإلْذِن ِفي الطََّالِق◌ِ بِاْ  الزَّْوجِ ِبطََلِب 

نَـُهَما َلى ِمنَ  بِاْعِتَبارِ  بـَيـْ  َيُجوزُ  َو َكاَن الَ , الزِّنَا اْلَوْطِء فَِإنـََّها َكاَنْت ُحبـْ

نَـُهَما َحتَّى تَِلدَ فَ , تَِلدَ  َحتَّىُقربَانـَُها  َلهُ           81َأَمَر بِالتـَّْفرِْيِق بـَيـْ
Artinya: 
(dia menambahi نَـُهمَ  رَّقَ َوفَـ  ا َ بـَيـْ  :beliau memisahkan 

keduanya) mengandung pengertian bahwa pemisahan 

keduanya itu atas  permintaan izinnya atau permintaan 

izin suami untuk menceraikan, dan juga mengandung 

pengertian bahwa pemisahan keduanya itu dilihat dari 

segi persenggamaan, karena dia dalam keadaan hamil 

karena perzinaan, sedangkan dia tidak boleh 

mendekatinya (menyenggamainya) sampai dia 

melahirkan, maka beliau memerintahkan untuk 

memisahkan keduanya sampai dia melahirkan. 
 
Demikian dalil-dalil yang penulis masukkan dalam bab ini. Tentang bisa 

dijadikan hujjah atau tidaknya dalil-dalil tersebut, akan penulis bahas dalam bab 

analisa 
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BAB IV 
PENDAPAT ULAMA TENTANG PERNIKAHAN WANITA 

HAMIL KARENA ZINA 

Tentang pernikahan wanita hamil karena zina, terdapat silang pendapat di 

kalangan ulama fikih, ada yang melarang ada pula yang membolehkan. Ulama 

yang melarang menganggap pernikahan wanita hamil karena zina tidak sah. 

Sedang ulama yang membolehkan menganggap pernikahan wanita hamil 

tersebut sah. 

Adapun perincian pendapat ulama tersebut sebagai berikut: 

1. Pendapat Yang Melarang (tidak menganggap sah) Pernikahan Wanita 

Hamil Karena Zina 

Ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina 

diantaranya: 

 Robi’ah (wafat 136 H), Imam Malik (wafat 179 H), Sufyan Ats-Tsauri 

(wafat 161 H), Imam Ahmad (wafat 241 H) dan Ishaq (wafat 237 H)  

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 

menyebutkan pendapat mereka sebagai berikut: 

َعُة َو َماِلُك َو الثـَّْوِريُّ  وَ   ىَأْحَمُد َو ِإْسَحاُق َرِضَي اهللا َعنَـُهْم ِإلَ  وَ َذَهَب رَبِيـْ

َهٍة  يـَْلزُِمَهاَأنَّ الزَّانِيََّة  ُة َكاْلَمْوطُوَءِة ِبُشبـْ  َكاَنْت َحاِئًال اْعَتَدتْ   فَِإنْ , 82اْلِعدَّ

َوَال َيِصحُّ , ِبَوْضِع الَحْمِلِ◌  اْعَتَدتْ بَِثِالثَِة َأقْـَراٍءِ◌ َو ِإْن َكاَنْت َحاِمًال 

 83َها قـَْبَل َوْضِع اْلَحْمِل ِنَكاحُ 
Artinya: 
Robi’ah, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq -mudah-mudahan 
Allah meridlai mereka- berpendapat bahwa wanita yang berzina 
harus menjalani masa ‘iddah sebagaimana wanita yang 
disenggamai dengan keraguan. Jika tidak hamil, dia harus 
ber’iddah tiga Quru’,84 dan jika dalam keadaan hamil, dia 
ber’iddah sampai melahirkan kandungannya. Dan 
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 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab, jz.16, hlm. 242. 
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pernikahannya sebelum melahirkan kandungannya (dianggap) 
tidak sah.” 
 

 Imam Abu Hanifah (wafat 150 H) dalam satu riwayat, dan Abu Yusuf 

(wafat 177 H) 

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) tidak 

membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Alasan mereka 

adalah agar suami itu tidak menyiramkan air maninya ke tanaman orang 

lain. Pernyataan mereka adalah sebagai berikut: 

َفَة  َوقَالَ  َها َحتَّى َتَضَع  اْلَعْقدَ َال َيُجْوُز : َأبـَُو يـُْوُسُف َو ِرَوايٌَة َعْن َأِبي َحِنيـْ َعَليـْ

 85َغْيرِِه  َزرْعَ َقْد َسَقى َماَءُه  َ◌الزَّْوجَ  الَحْمَل لَِئالَّ َيُكْون
Artinya: 
Adapun Abu Yusuf dan Abu Hanifah (dalam satu riwayat) 
berkata: “Tidak boleh (seorang laki-laki) melaksanakan akad 
nikah dengannya (wanita hamil karena zina) sampai dia 
melahirkan kandungannya, supaya suami itu tidak 
menyiramkan air (mani)nya pada tanaman orang lain.” 

 
 Ibnu Sirin (wafat 110 H) 

Ibnu Sirin  menganggap tidak sah pernikahan wanita hamil karena 

zina. Pendapat beliau ini sebagaimana tersebut dalam kutipan sebagai 

berikut: 

ُهَما ِإلَ  اهللاُ  َأبـُْو يـُْوُسَف َرِضيَ  وَ اْبُن ِسْيرِْيَن  َوَذَهبَ   َحاِئالً َأنـََّها ِإْن َكاَنْت  ىَعنـْ

َها َو ِإْن َكاَنْت َحاِمًالً◌  َة َعَليـْ َها َحتَّى  النَِّكاحِ َعْقُد  َيِصحَّ  َلمْ َفَال ِعدَّ َعَليـْ

  86َتَضعَ 
Artinya: 
“Ibnu Sirin dan Abu Yusuf -mudah-mudahan Allah meridlai 
keduanya- berpendapat bahwa jika dia (wanita yang berzina) 
tidak hamil, maka tidak ada ‘iddah baginya. Dan jika dia dalam 
keadaan hamil, akad nikah (yang dilaksanakan) dengannya 
tidak dianggap sah sampai dia melahirkan”. 

 

 Ibnu ‘Arabi (wafat 543 H) 

Ibnu ‘Arabi (seorang ulama dari kalangan ulama madzhab Maliki) 

juga melarang seseorang menikahi wanita hamil karena zina sampai 

kandungannya terbebaskan dari kehamilan tersebut, yakni ia melahirkan 
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kandungannya, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya Ahkamul 

Qur’an: 

 َلِكنْ َها فَِإْن فـََعَل فـَُهَو زِنَا َماِء َفَال َيُجْوُز ِنَكاحُ الِ ب َمْشُغْوالً َكاَن رَْحُمَها   فَِإنْ 

 َجاِئزٌ  َفَذِلكَ  87اْسُتْبرَِئتْ ِن َو َأمَّا إِ , ْخِتَالِف الُعَلَماِء ِفْيهِ الَال َحدَّ َعَلْيِه ِ 

 88ِإْجَماًعا 
Artinya: 
Maka jika rahimnya disibukkan oleh air (mani) dari perzinaan 
maka (seseorang) tidak boleh menikahinya, jika dia 
memperbuatnya maka itu adalah perzinaan akan tetapi tidak 
ada hukum had atasnya karena perselisihan ulama padanya. 
Adapun jika wanita tersebut sudah disucikan (yakni ia sudah 
melahirkan kandungannya), maka -menurut kesepakatan 
ulama- boleh menikahinya. 

 
 Asy-Syanqithi (wafat 1393H)  

Asy-Syanqithi menguatkan pendapat yang melarang pernikahan 

wanita hamil karena zina sampai ia melahirkan kandungannya. 

Pernyataan ini beliau sebutkan dalam kitabnya, yakni Adlwa’ul Bayan : 

َأْهِل اْلِعْلِم ِعْنِدْي َأنَُّه َال َيُجْوُز ِنَكاُح اْلَمْرَأِة اْلَحاِمِل  قـَْوَليْ َأنَّ َأْظَهَر  اْعَلمْ 

 َحْمَلَها  َتَضعَ  َحتَّى  ِنَكاُحَها  ُجْوزُ يَ َال  َبلْ   َحْمِلَها الزِّنَا قـَْبَل َوْضعِ  ِمنَ 

ُ◌ُجِل اْمَرَأًة َحاِمالً ....  ِبَماءِ ِمْن َغْيرِِه ِفْيِه َسْقُي الزَّرِْع  ِألَ◌نَّ ِنَكاَح الرَّ

َو ُأوَالِت اَألْحَماِل (َو ُهَو َال َيُجْوُز َو َيُدلُّ ِلَذاِلَك قـَْولُُه تـََعاَلى , اْلغَْيرِ 

يَِة َيْخُرُج ِمْن ُعُمْوِم َهِذِه اَأل◌َ  َوالَ ) 4:قالطال.. َأَجُلُهنَّ َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ 

الرُُّجْوَع ِإلَْيِه َفَال َيُجْوُز ِنَكاُح اْلَحاِمِل َحتَّى  َيِجبُ ِإالَّ َما َأْخَرَجُه َدلِْيٌل 

تَِها َأَجلُ يـَْنَتِهَي   َيَضْعنَ َو َقْد َصَرَح اُهللا بَِأنَّ اْلَحَواِمَل َأَجُلُهنَّ َأْن , ِعدَّ

ِإالَّ َما َأْخَرَجُه  ِمْنهُ َو َال َيْخُرُج . اْلُعُمْومِ  انَّ فـََيِحُب اْسِتْصَحاُب َهذَ َحْمَلهُ 

 89..َدلِْيٌل ِمْن ِكَتاٍب َأْو ُسنٍَّة 
Artinya: 
Ketahuilah bahwa dua pendapat ulama yang paling kuat 
menurutku adalah pernikahan wanita hamil karena zina tidak 
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boleh sebelum ia melahirkan kandungannya, bahkan tidak 
boleh bersenggama dengannya sampai dia melahirkan 
kandungannya. Karena dalam pernikahan seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan hamil dari orang lain itu ada 
penyiraman tanaman dengan air orang lain, sedangkan hal itu 
tidak boleh dan firmanNya Dzat Yang Mahatinggi 
menunjukkan tentang hal itu: (“dan wanita- wanita hamil, akhir 
masa ‘iddah mereka adalah mereka melahirkan kandungan 
mereka” Ath-Thalaq: 4) Dan tidak keluar dari keumuman ayat 
ini kecuali ada dalil yang mengharuskan kembali kepadanya 
yang mengeluarkannya. Maka tidak boleh menikahi wanita 
hamil  sampai selesai masa ‘iddahnya. Dan sungguh Allah 
telah menjelaskan bahwa para wanita hamil itu masa ‘iddah 
mereka ialah melahirkan kandungannya, maka wajib untuk 
melazimi keumuman ini, dan tidak keluar darinya kecuali ada 
dalil dari kitab atau sunnah yang mengeluarkannya (dari 
keumuman itu) 

 
2. Pendapat Yang Membolehkan (Menganggap Sah ) Pernikahan Wanita 

Hamil Karena Zina 
 

Di kalangan ulama fikih yang membolehkan (menganggap sah) 

pernikahan wanita hamil karena zina antara lain: 

2.1 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i (wafat 204 H) 

َفَة ُيَجوُِّز  وَ  ْبَل اْ  اْلَعْقدَ َأبـُْو َحِنيـْ َراِء ِإَذا َكاَنْت َحاِمًال َلِكْن ِإَذا َكاَنْت قـَ ِإلْسِتبـْ

َو اْلَوْطَء  اْلَعْقدَ َو الشَّاِفعيُّ يُِبْيُح , ْطئـَُها َحتَّى َتَضَع َال َيُجْوُز وَ  َحاِمالً 

َر ُمْحتَـَرٍم َو  ىِألَ◌نَّ َماَء الزَّانِ , ُمْطَلًقا َال يـُْلِحُقُه َنَسُبُه َهَذا َمْأَخُذُه  ُحْكُمهُ َغيـْ

َفَة .   َوطَئَـَهااْلَحاِمَل ِإَذا  فَِإنَّ , بـَْيَن اْلَحاِمِل َو َغْيِر اْلَحاِملِ  يـَُفرِّقُ َو َأبـُْو َحِنيـْ

 90اْستَـْلَحَق َوَلًدا لَْيَس ِمْنُه َقْطًعا ِبِخَالِف َغْيِر اْلَحاِمِل 
Artinya: 

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan akad nikah sebelum 
istibro’ meskipun dia (wanita yang berzina) dalam keadaan 
hamil, akan tetapi jika dia dalam keadaan hamil tidak boleh 
bersenggama dengannya sampai ia melahirkan. Adapun Asy-
Syafi’i membolehkan secara mutlak akad nikah dan 
bersenggama, karena air (mani) zina tidak dihormati dan 
hukumnya (air mani dari berzinaan itu) tidak bisa digabungkan 
dalam keturunannya. Inilah pendapat beliau. Sedangkan Abu 
Hanifah membedakan antara wanita yang hamil  dan wanita 
yang tidak hamil. Adapun wanita yang hamil jika disenggamai 
(berarti) dia pasti mendakwakan anak yang bukan darinya 
berbeda dengan wanita yang tidak hamil. 
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Pendapat Abu Hanifah ini juga diikuti oleh Abu Yusuf dan Muhammad 

bin Hasan91 

2.2 Ibnu Hazm (wafat 456 H)  

Ibnu Hazm -seorang tokoh madzhab Dhahiri- berpendapat bahwa 

wanita hamil karena zina boleh menikah, akan tetapi tidak boleh 

melakukan hubungan persenggamaan sampai ia melahirkan 

kandungannya 

ِنَكاًحا  َكانَ َمْفُسْوٍخ َأْو   دٍ ِمْن زِنَا َأْو ِمْن ِنَكاٍح فَاسِ اْلَمْرَأُة  ِإْن َحَمَلتِ  وَ  .

َسيِِّدَها ثُمَّ َأْعتَـَقَها  ِمنْ َصِحْيًحا فـَُفِسَخ ِلَحقٍّ َواِجٍب َأْو َكاَنْت َأَمًة َفَحَمَلْت 

َها َج قـَْبَل َأْن َتَضَع َحْمَلَها ِإالَّ َأنَُّه َال َأْن تـَتَـَزوَّ  ذََكْرنَافَِلُكلٍّ َمْن , َأْو َماَت َعنـْ

 92َها َحتَّى َتَضَع َحْمَلَها لِلزَّْوِج َأْن َيطَأَ  َيِحلُّ 
Artinya: 
Dan jika seorang perempuan hamil karena zina atau karena 
pernikahan fasid yang dibatalkan atau karena pernikahan yang 
sah kemudian dibatalkan karena suatu keharusan atau budak 
yang hamil dari tuannya kemudian dia (tuan budak itu) 
memerdekakannya atau meninggal dunia, maka semua wanita 
yang telah kami sebutkan tersebut boleh menikah sebelum 
melahirkan kandungannya, hanya saja suami itu tidak boleh 
bersenggama dengannya sampai ia melahirkan kandungannya. 
 

Alasan beliau adalah adanya riwayat dari Ibnu ‘Umar. Riwayat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

َخطَْبُت ِإَلى َرُجٍل ُأْخَتُه : َعْن َأِبى الزُّبـَْيِر قَالَ ٍك َمالِ ِمْن َطرِْيِق  َرَويـَْناهُ 

َكاَد   َأوْ فـَبَـَلَغ َذِلَك ُعَمَر َفَضَربَُه  -يـَْعِنى زََنتْ  –َأْحَدَثْت  َأنـََّهاَفَ◌ذََكَر 

ُعْمُرو ْبُن  َأْخبَـَرِنىوَ , قَاَل اْبُن َوْهٍب . َماَلَك َو ِلْلَخَبِر : َو قَالَ , َيْضرِبُهُ 

 ْسُكتاَأْنِكْح َو :ِفْيِه َأنَّ ُعَمَر قَاَل َلُه  وَ ا اْلَخَبِر َعْن َأِبى الزُّبـَْيِر َهذَ اْلَحاِرِث بِ 

 ْ◌93 
Artinya: 
Kami meriwayatkannya dari jalan Malik dari Abiz Zubair, dia 
berkata: Aku melamar kepada seorang laki-laki akan saudara 
perempuannya, Dia menuturkan bahwa dia (saudara 
perempuannya) telah berbuat dosa -yakni berzina- Maka kabar 
itu sampai kepada ‘Umar, kemudian dia memukulnya atau 
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hampir memukulnya, dan dia berkata: apa urusanmu dengan 
pemberitauan itu. Ibnu Wahb berkata, telah mengabari aku ‘Amr 
bin Al-Harits dengan kabar ini dari Abiz Zubair. Dan didalamnya 
(disebutkan) bahwa ‘Umar berkata kepadanya: Nikahkanlah dia 
dan diamlah! 
 
Menurut beliau, dari riwayat tersebut disebutkan bahwa 'Umar bin Al-

Khaththab menyuruh orang laki-laki tersebut untuk menikahkan 

saudaranya yang telah berzina tanpa mensyaratkan selesainya masa 

‘iddahnya. Begitu pula dengan wanita hamil. Beliau sebutkan riwayat lain, 

yakni: 

َنَة  نا اهللاِ ا ِمْن َطرِْيِق ِإْسَماِعْيَل ْبِن ِإْسَحاَق نا َعِليُّ ْبُن َعْبدِ  وَ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ

بِْنَت َمْوِهَب  تـََزوََّج ُسَباُع ْبُن ثَاِبتٍ : قَالَ  َأبِْيهِ نا ُعبَـْيُد اِهللا ْبِن َأِبي يَزِْيَد َعْن 

 بِاْلَجارِيَةِ اْبٌن ِمْن َغْيرَِها َو َلَها بِْنٌت ِمْن َغْيرِِه فـََفَجَر اْلُغَالُم  َلهُ ْبِن رَبَاٍح َو 

ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  ِإَلىَر ِبَها َحْمٌل َفُسِئَلْت َفاْعتَـَرَفْت فـَُرِفَع َذِلَك َفَظهَ 

ُهَما َو َحرََّض  نَـُهَما فَأََبى اْلُغَالمُ  ُيْجَمعَ َأْن َعَلى فَاْعتَـَرفَا َفَحدَّ  94,بـَيـْ
Artinya 
Dan dari jalan Ismail bin Ishaq, telah menghabari kami ‘Ali bin 
Abdirrahman, telah mengabari kami Sufyan bin ‘Uyainah, telah 
mengabari kami ‘Ubaidullah bin Abi Yazid dari bapaknya, dia 
berkata: Suba’ bin Tsabit menikahi anak perempuan Mauhib bin 
Rabah sedangkan dia mempunyai anak laki-laki dari selainnya 
dan dia (istri Suba’ itu) mempunyai anak perempuan dari 
selainnya. Maka anak laki-laki itu berzina dengan perempuan 
tersebut Kemudian anak gadis tersebut nampak hamil, 
kemudian ia ditanyai maka ia mengakui. Lalu hal itu dilaporkan 
kepada ‘Umar bin Khaththab, maka keduanya mengaku. 
Kemudian dia (‘Umar) menghukum keduanya dengan hukuman 
had dan dia menghasung agar keduanya dikumpulkan, anak 
laki-laki itu enggan,. 
 

2.3 Pengikut Mazhab Imam Syafi’i 

Dalam hal pernikahan wanita hamil karena zina ini, pengikut 

Madzhab Syafi’i sependapat dengan Imam Syafi’i, yakni membolehkan 

akad nikah sekaligus bersenggama (setelah pernikahan) dengan wanita 

hamil karena zina tanpa menunggu lahirnya janin yang ia kandung. 
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َة ِفْيِه َو َيِحلُّ اال َوْطءُ َأمَّا : الشَّاِفِعيَّةُ   ِمنَ َزوُُّج بِاْلَحاِمِل تـَّ الزِّنَا فَِإنَُّه َال َعدَّ

 95الزِّنَا َو َوْطُؤَها َو ِهَي َحاِمٌل َعَلى اَألَصحِّ 
Artinya: 
Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak 
ada ‘iddah padanya, -menurut pendapat yang paling benar- 
boleh menikah dengan wanita hamil karena zina kemudian 
bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan 
hamil. 

 
Selain tidak adanya masa ‘iddah bagi pezina, alasan lain yang 

mereka jadikan hujjah dalam membolehkan pernikahan wanita hamil 

karena zina adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, 

yakni:  

لَُنا  الَ :  َرُسْوِل اِهللا  َو قـَْولُ , ِلُكْم اَ ُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذ وَ قـَْولُُه تـََعاَلى  َدلِيـْ

َو قـَْبَل  اْبَل الزِّنَ َكاَن َحَالًال قَـ   الزَّانَِيةِ اْلَعْقُد َعَلى  وَ " ُيَحرُِّم اْلَحَراُم اْلَحَالَل 

 ابـَْنةٌ َي َأنَّ رَُجًال َكاَن َلُه اْبٌن تـََزوََّج اْمَرَأًة َلَها َو ُروِ . الزِّنَااْلَحْمِل َفَال َيْحُرُمُه 

 َيْجَمعَ َفَجَلَدُهَما َو َحرََّص َأْن  فََأقـَرَّا َفَسأََلُهَما ُعَمُر , فـََفَجَر اْلُغَالُم بِالصَِّبيَّةِ 

نَـُهَما ةِ ا ِإْنِقَضاءَ  بِالنَِّكاِح فَأََبى اْلُغَالُم َو َلْم يـََر ُعَمُر  بـَيـْ  َعَلْيهِ َو َلْم يـُْنِكْر , ْلِعدَّ

َأْو َحْمٌل َال , ِبِه النََّسبُ  يـُْلَحقُ َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه ِإْجَماُع َو ِألَ◌نَُّه َوْطٌئ َال , َأَحدٌ 

 96َلْم يـُْوَجْد َلْو النَِّكاِح َكَما  ِصحَّةَ يـُْلَحُق بَِأَحٍد فـََلْم َيْمَنْع 
Artinya: 
Dalil kami adalah firman-Nya Yang Mahatinggi: Dan dihalalkan 

untuk kalian apa-apa yang selain itu, dan sabda Rasulullah  : 
“Yang haram tidak mengharamkan yang halal”, akad nikah dengan 
pezina halal sebelum adanya perzinaan dan sebelum adanya 
kehamilan, maka perzinaan itu tidak menyebabkannya (akad itu) 
jadi haram. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang 
mempunyai anak laki-laki menikahi seorang perempuan yang 
mempunyai seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki itu 
berzina dengan anak perempuan tersebut. (tatkala dilaporkan 

kepada 'Umar) maka 'Umar  bertanya kepada keduanya, 
keduanya pun mengaku, kemudian dia ('Umar) menjilid keduanya 
dan dia amat ingin untuk mengumpulkan keduanya dalam 

pernikahan, maka anak laki-laki itu enggan. Dan 'Umar  tidak 
berpendapat selesainya masa ‘iddah, dan tidak seorang pun yang 
mengingkarinya, maka hal itu menunjukkan bahwa itu merupakan 
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kesepakatan dan karena persenggamaan tidak menyebabkan 
adanya hubungan nasab, atau kehamilan yang tidak 
dipertemukan/dinasabkan kepada seseorang, maka hal itu tidak 
menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana kalau tidak ada. 



B AB  V  
AN AL I S A  

Dalam rangka mencari jawaban tentang boleh tidaknya pernikahan wanita 

hamil karena zina, penulis akan menganalisis data-data yang ada. Dalam bab ini 

penulis menitikberatkan dua pembahasan, yakni menganalisis dalil-dalil yang 

menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita hamil karena zina dan 

pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil karena zina. 

1. Analisa Dalil-Dalil yang Menerangkan Tentang Perlakuan Hukum 

Terhadap Wanita Hamil Karena Zina. 

Dalil- dalil yang menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita 

hamil karena zina ini terdiri dari ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi. 

Dalil-dalil tersebut penulis kelompokkan berdasarkan pembahasannya, yakni 

dalil-dalil tentang hukum had bagi wanita hamil karena zina, dalil tentang 

pernikahan wanita hamil karena zina dan dalil tentang masa ‘iddah bagi 

wanita hamil. Berikut ini uraian analisa dalil-dalil pembahasan-pembahasan 

tersebut : 

Analisa Dalil tentang Hukuman Had bagi Wanita Hamil karena Zina 

Dalil yang penulis analisis dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1.1.1 Surat An-Nur (24):2 

ُهَمافَاْجِلُدْوا ُكلَّ َواِحٍد  ىَو الزَّانِ  الزَّانَِيةُ  ِماَئَة َجْلَدٍة َو َال تَْأُخْذُكْم  ِمنـْ

ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمنـُْوَن بِاِهللا َواْليَـْوِم اَألِخِر َوْلَيْشَهْد  اهللاِ ِن ِديْ  ىِبِهَما رَْأَفٌة فِ 

 2):24(النور.طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنْينَ  َعَذابـَُهَما
Artinya:  
“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah oleh 
kalian setiap orang dari kedua orang tersebut seratus kali. 
Dan janganlah rasa kasihan kepada kedua orang itu 
menimpa kalian dalam (menegakkan) aturan Allah, jika 
kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah 
sekelompok orang beriman menyaksikan penyiksaan 
mereka berdua.” 
QS. An-Nur (24): 2 

Huruf ال yang bergandeng dengan kata  ُالزَّاِني وَ  الزَّانَِية  dalam 

ayat ini adalah لِْلِجْنِس  ال  (huruf ال yang menunjukkan untuk suatu 

jenis), artinya ayat itu berlaku untuk semua pezina.97 Tapi karena 
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adanya hadits yang menerangkan bahwa hukuman had berupa jilid 

seratus kali ini untuk pelaku zina yang belum pernah menikah (bikr), 

maka ayat tersebut tidak berlaku untuk semua pezina, tapi khusus 

untuk pezina yang belum pernah menikah (bikr). Hadits tersebut 

antara lain hadits riwayat  Zaid bin Khalid  dan hadits Jabir bin 

‘Abdillah Al-Anshari. 
1.1.2 Hadits Riwayat Zaid bin Khalid (lihat bab III hlm.18) 

Hadits riwayat Zaid bin Khalid yang berisi tentang  perlakuan 

hukuman jilid (dera) bagi pezina yang belum pernah menikah (bikr) 

ini muttafaqun alaih. Sedang hadits muttafaqun alaih termasuk 

hadits shahih pada peringkat yang pertama98, sehingga dia bisa 

dijadikan sebagai hujjah. 

1.1.3 Hadits Riwayat Jabir bin ‘Abdillah (lihat bab III hlm.19) 

Hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah yang berisi perlakuan 

hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah (muhshan) 

ini termasuk hadits muttafaqun ‘alaih. Karena hadits muttafaqun 

‘alaih termasuk hadits shahih, maka hadits itu bisa dijadikan hujjah. 

99 

1.1.4 Hadits Riwayat Imran bin Hushain (lihat bab III hlm.19-20) 

Hadits riwayat ‘Imran bin Hushain yang berisi penundaan 

hukum rajam bagi wanita yang masih dalam keadaan hamil sampai 

melahirkan kandungannya ini berderajat shahih pada peringkat 

ketiga, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam kitab sahihnya100. 

1.1.5 Hadits riwayat Abu ‘Abdirrahman (lihat bab III hlm.21-22) 

Hadits riwayat Abu ‘Abdirrahman yang berisi tentang 

penundaan hukum had bagi wanita yang masih dalam keadaan 

nifAs-sampai ia sembuh dari nifasnya ini termasuk hadits shahih 
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termasuk salah satu sighah (bentuk) yang menunjukkan untuk umum.(Al-Khudlari, Ushulul Fikih, 
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pada peringkat ketiga, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh 

Imam Muslim dalam kitab shahihnya tanpa Imam Al-Bukhari.101 

Dari ayat dan berberapa hadits di atas dapat dipaham bahwa pezina 

perempuan (yang sudah terbukti perbuatan zinanya) harus dihukum jilid 

(dera) seratus kali dan diasingkan selama setahun jika dia masih gadis 

(belum pernah menikah) dan dirajam sampai mati jika ia muhshan (sudah 

pernah menikah). Hanya saja jika perempuan pezina itu dalam keadaan 

hamil, hukuman tersebut harus ditunda sampai ia melahirkan 

kandungannya, dan bahkan sudah suci dari masa nifasnya. 

Analisa dalil tentang pernikahan wanita hamil karena zina. 

Sebelum menganalisis dalil tentang pernikahan wanita hamil karena 

zina, penulis akan menganalisis dalil tentang pernikahan wanita pezina. 

Dalil tersebut adalah ayat yang ketiga dari surat An-Nur. 

Di kalangan mufassirin ada perselisihan pendapat dalam 

menafsirkan ayat ini. Yang pertama, makna kata  ُيَنِكح. Sebagian mereka 

mengartikan kata tersebut dengan persenggamaan.102 Artinya, seorang 

pezina tidak bersenggama di waktu berzina kecuali dengan pezina. 

Sedang mufassirin yang lain mengartikan ayat tersebut dengan menikah. 

Artinya seorang pezina biasanya tidak menikah kecuali dengan sesama 

pezina.103 

Dari pendapat tersebut, menurut penelitian penulis, pendapat yang 

paling kuat adalah pendapat yang mengartikan kata  ُيَنِكح dengan arti 

menikah, dengan alasan: 

1. Hadits ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya yang 

menceritakan tentang sebab nuzul (turunnya) surat An Nur (24) ayat 

yang ketiga. Dalam hadits itu diceritakan bahwa seorang sahabat 

yang bernama Martsad minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi 

seorang pezina yang ada di Makkah.104 Hadits tersebut dla’if 105. 

Namun ada hadits lain yang juga menunjukkan bahwa kata  ُيَنِكح 
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dalam ayat ini maknanya adalah menikah, bukan bersenggama. 

Hadits itu adalah sebagai berikut:. 

َأْخبَـَرنَا َأبـُْو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَؤوِِّل ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِعْيَسى ثنا اْلَفْضُل ْيُن 

اِسِطى ثنا ُهَشْيُم َعْن ُسَلْيَماَن ُمَحمٍَّد الشِّْعَراِنى ثنا َعْمُرو ْبِن َعْوٍن اْلوَ 

التـَّْيِميِّ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد اِهللا َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ِفى قـَْوِلِه 

َنِة َفَكاَن  الزَّاِنى َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة قَاَل ُكنَّ َمَرارَِد بِاْلَمِديـْ

ُهنَّ لِتُـْنِفَق َعَلْيِه فـَنـُُهْوا َعْن ذاَِلَك الرَُّجُل اْلُمْسلِ  ُم يـَُزوُِّج اْلَمْرَأَة ِمنـْ
106 

Artinya: 
Telah mengabari kami Abu Bakar Muhammad bin Al-
Muawwil bin Al-Hasan bin ‘Isa, telah bercerita kepada kami 
Al-Fadl bin Muhammad Asy-Syi’rani, telah bercerita kepada 
kami ‘Amr bin ‘Aun Al-Wasithi, telah bercerita kepada kami 
Husyaim dari Sulaiman At-Taimi dari Al-Qasim bin 
Muhammad dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash dalam firman 

Nya  ًالزَّاِنى َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكة (pezina laki-laki tidak 

menikah kecuali dengan pezina perempuan atau 
perempuan yang musyrik). Dia (‘Abdullah bin ‘Amr) berkata: 
Mereka adalah para perempuan yang berterus-terusn 
(dalam perbuatan zina) di Madinah, ada seorang laki-laki 
muslim ingin menikahi seorang perempuan dikalangan 
mereka agar dia mau menafkahinya, kemudian mereka 
dilarang dari hal itu (menikahi para pezina itu). 
 
Hadits ini berderajat dla’if, 107 namun hadits ini bisa dijadikan 

syahid 108 untuk hadits ‘Amr bin Syu’aib di atas, karena kedla’ifannya 

bukan karena kebohongan atau kefasikan rawi, sehingga hadits ‘Amr 

bin Syu’aib tersebut menjadi hadits hasan li ghairihi109. 
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 Yang disebut dengan hasan li ghairihi adalah: 

 dia adalah hadits dla’if:  ِذبَهُ َأْو كَ  الرَّاِوىَو َلْم َيُكْن َسَبُب َضْعِفِه ِفُسَق , ِإَذا تـََعدََّدْت طُُرقُهُ  الضَِّعْيفُ  ُهوَ  

yang jalan (periwayatan)nya banyak, dan sebab kedla’ifan hadits itu bukan karena kefasikan atau 

kebohongan rawi. (Mahmud Ath Thahan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm.43) 

 



2. Di dalam Alquran tidak dikenal kata  ُيَنِكح dengan artian 

persenggamaan110 

Yang kedua, tentang makna tahrim pada kata  َُحرِّم dalam ayat ini, 

sebagian mufassirin mengartikan kata   َُحرِّم  tersebut dengan makna 

haram yang sebenarnya.111 Yang dimaksud dengan makna haram 

tersebut adalah: 

  112ِإلْلَزامِ الشَّارُِع تـَرَْكُه َعَلى َوْجِه اْلَحْتِم َو اْ  طََلبَ  َما
Artinya: 
Perbuatan yang syari’ (pembuat syari’at) menuntut untuk 
meninggalkannya secara pasti dan keharusan)  
 
Artinya, orang beriman dituntut dengan pasti untuk meninggalkan 

pernikahan dengan pezina. Hujjah yang mereka gunakan adalah hadits 

riwayat ’Ammar bin Yasir dan Ibnu 'Umar yang menerangkan tentang 

ancaman bagi ad-dayyuts berupa tidak akan dimasukkan ke dalam 

jannah113 . 

Selain bermakna keharaman yang sebenarnya, oleh sebagian 

mufassirin kata  َُحرِّم dimaksudkan untuk tanzih (penghindaran).114  

Artinya, tuntutan untuk meninggalkan pernikahan wanita pezina itu 

bukan merupakan kepastian/keharusan. Boleh saja dia meninggalkannya. 

Mereka berdalil dengan hadits riwayat ‘Aisyah dan hadits riwayat Ibnu 

‘Abbas115 

Menurut penelitian penulis, makna tahrim (keharaman) tersebut 

tetap pada makna asalnya yaitu haram yang sebenarnya, tidak sekedar 

berarti menghindari saja.  

Dasarnya adalah: 

a. Hadits ‘Amr bin Syu’aib dan hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash di 

atas. Dalam hadits ‘Amr bin Syu’aib itu disebutkan bahwa Rasulullah 

bersabda: تـَْنِكْحَها الَ    (janganlah kamu menikahinya). Beliau melarang 

sahabat tersebut dengan shighah (bentuk) nahyi (larangan). Sedang 
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dalam ilmu Ushul Fikih disebutkan bahwa asal larangan itu 

menunjukkan kepada keharaman.116 

Sedang hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash di atas disebutkan 

lafal َعْن َذِلَك  فـَنـُُهْوا   (maka mereka dilarang dari itu) 

b. Hadits riwayat Ibnu 'Umar dan hadits riwayat ‘Ammar bin Yasir di atas, 

yakni hadits yang berisi tentang ancaman bagi dayyuts.  

Kaitan dengan pembahasan larangan menikahi pezina adalah 

bahwa perzinaan termasuk perbuatan keji. Jika seorang laki-laki 

menikahi seorang perempuan yang berzina berarti dia dikatakan 

sebagai ad-dayyuts yakni orang yang membiarkan adanya perbuatan 

keji dalam keluarganya, sehingga orang itu akan tertimpa ancaman 

yang tersebut dalam hadits itu. Untuk menghindarkan hal ini, maka 

seorang laki-laki dilarang menikahi pezina.  
 
Adapun hadits yang dijadikan ulama sebagai dalil bahwa makna 

haram dalam ayat ini tidak berarti pada makna yang sebenarnya, penulis 

menganggapnya kurang tepat, karena: 

a.Hadits riwayat ‘Aisyah ini berderajat dla’if117. Adapun isinya, tidak bisa 

dijadikan dalil untuk memalingkan makna tahrim ayat ini dari makna 

yang sebenarnya. Karena yang dimaksud hadits itu adalah seorang 

yang berzina dengan seorang perempuan, tidak menyebabkannya 

haram menikahi anak /ibu perempuan tersebut. Sebab larangan 

menikahi ibu atau anak seorang wanita berlaku hanya karena adanya 

pernikahan, bukan karena perzinaan  

b.Hadits riwayat Ibnu ‘Abbas yang berisi tentang pengaduan seorang 

sahabat kepada Rasulullah tentang istrinya yang tidak menolak tangan 

orang yang menyentuh. Dalam hadits itu Rasulullah memerintahkan 

sahabat itu untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi tatkala beliau tahu 

betapa besar cinta sahabat tersebut kepada istrinya, beliaupun 

membolehkannya untuk tetap menahan istrinya (tidak menceraikannya). 

Jadi, permulaan keputusan Rasulullah terhadap masalah sahabat itu 
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adalah agar dia menceraikan istrinya. Namun, tatkala beliau melihat 

adanya masalah lain yang lebih besar madlaratnya, beliau 

membolehkannya untuk tetap menahan istrinya (tidak menceraikannya) 

Selain hal tersebut, lafal  ٍَالِمس  dalam hadits   ََّيَد َالِمسٍ  الَتـَُردُّ اْمَرَأِتي  ِإن  ini 

bukan berarti orang yang menyentuh dengan artian orang yang 

mengajak berzina. Tapi yang dimaksud lafal tersebut adalah orang yang 

menyentuh/meraba saja, tidak sampai pada perzinaan. Kata tersebut 

bisa berarti menyentuh tidak berzina karena lafal  ََلَمس itu asal artinya 

adalah meraba atau menyentuh.118 Karena bukan berarti untuk 

perzinaan, maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk memalingkan 

makna  َُحرِّم dalam ayat ini dari makna asalnya. Wallahu a’lam bish 

shawwab. 

 
Adapun hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil 

karena zina adalah hadits Bashrah.119 

Hadits tersebut berderajat dla’if.120 Sedang hadits dla’if tidak bisa 

dijadikan hujjah. 121 

Selain ada masalah dari segi sanadnya, ada perbincangan di 

kalangan ulama dalam soal matan hadits tersebut. Di antaranya makna 

dari kata  َنَـُهَما فـَرَّق بـَيـْ  (dia memisahkan keduanya). Sebagian mereka 

menakwilkan kata tersebut dengan arti perceraian.122  Artinya kedua 

orang tersebut diceraikan, karena pernikahan itu dijalankan tatkala wanita 

tersebut dalam keadaan hamil. Sedang ulama yang lain mengartikan 

pemisahan tersebut dalam soal persenggaman.123 Artinya, kedua orang 

tersebut masih tetap menjadi suami istri hanya saja keduanya tidak boleh 

bersenggama, karena perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil 

bukan dari air maninya. 
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Menurut penulis, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 

mengartikan kata  َنَـُهَما فـَرَّق بـَيـْ  dengan makna perceraian. Dengan alasan 

bahwa kata  َفـَرَّق yang biasa digunakan oleh syari’ dalam masalah 

pernikahan dengan artian menceraikan atau mentalak tidak sekedar 

melarang untuk bersenggama. Sebagai salah satu contoh hadits yang 

menceritakan tentang peristiwa li’an di zaman Nabi. Dalam hadits itu 

disebutkan نَـُهَما فـَرَّقَ   بـَيـْ  (beliau memisahkan keduanya).124 Allahu a’lam 

bish showab 

 
Dalil Tentang Masa ‘iddah Bagi Wanita Hamil  

Dalil yang penulis analisis dalam masalah ini adalah surat Ath-

Thalak ayat yang keempat pada lafal: 

.اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ  ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالتِ  وَ   (dan wanita-wanita 

hamil, selesainya masa ‘iddah mereka adalah (sampai) melahirkan 

kandungan mereka). 

Ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Sebagian dari 

mereka mengatakan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk wanita yang 

ditalak saja. Sebagian yang lain memahami bahwa ayat ini berlaku untuk 

umum, yakni untuk semua wanita hamil, baik wanita yang ditalak oleh 

suaminya atau karena yang lainnya.125 

Menurut penulis, meskipun arah pembicaraan ayat ini menerangkan 

soal perceraian, namun ayat tersebut tetap berlaku untuk umum, tidak 

dikhususkan untuk wanita hamil tertentu. Alasan penulis adalah: 

1. Lafal yang menunjukkan untuk umum tetap berlaku pada keumum 

annya sampai ada dalil lain yang mengkhususkannya. Dalam 

pembahasan ini, tidak ada dalil shahih yang bisa dijadikan 

pengkhusus untuk keumuman lafal  ِاَألْحَمالِ  ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالت  dalam 

ayat ini. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih: 
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َو ُحْكُمُه يـَْثُبُت .  َأفْـَراِدهِ اْلَعاَم اْلَباِقَي َعَلى ُعُمْوِمِه َيُدلُّ َعَلى َجِمْيِع  َأنَّ 

  126َعَلى َتْخِصْيِصِه  ْاَألفْـَراِد َما َلْم َيُدلَّ  ِمنَ  يـَتَـَناُولُهُ  ِلَجِمْيِع َما 
Artinya: 
Umum yang tetap dalam keumumannya itu menunjukkan 
untuk semua bagiannya. Dan hukumnya tetap untuk semua 
bagian yang mencakupnya selagi tidak ada yang 
menunjukkan pada kekhususannya. 

 
2. Adanya hadits riwayat Subai’ah yang menerangkan tentang bolehnya 

wanita yang sudah melahirkan untuk menikah selang beberapa hari 

setelah kematian suaminya. (lihat hlm.9-10) 

Karena ayat ini tetap berlaku untuk umum, maka wanita hamil 

karena zina masuk dalam cakupan ayat ini. Artinya, masa ‘iddah seorang 

wanita hamil karena zina belum habis sampai dia melahirkan 

kandungannya. 

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa wanita hamil karena zina itu 

masih mempunyai tanggungan, yakni didera sebanyak seratus kali jika wanita 

hamil tersebut belum pernah menikah, dan dirajam jika dia sudah pernah 

menikah. Hukuman itu dijalankan tatkala dia sudah melahirkan kandungannya 

atau bahkan dia sudah suci dari masa nifasnya. Hal ini berdasarkan surat An-Nur 

dan hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah, Imran bin Hushain dan hadits riwayat Abu 

Abdirrahman.  

Selain itu ‘iddah wanita hamil karena zina belum habis sampai dia 

melahirkan kandungannya, berdasarkan surat Ath Thalak ayat yang ke empat 

pada Lafal .َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ  َأَجُلُهنَّ ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالِت اَألْحَماِل  وَ   yang menunjukkan 

bahwa masa ‘iddah wanita hamil belum habis sampai dia melahirkan 

kandungannya. Wanita hamil karena zina masuk dalam cakupan ayat ini karena 

lafal  َاَألْحَماِل  ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالتِ  و  ini berlaku untuk umum dan tidak ada hadits 

shahih yang menunjukkan bahwa ayat itu berlaku untuk wanita hamil tertentu. 

Karena ‘iddah wanita hamil karena zina belum habis, maka dia tidak boleh 

dinikahi. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke 235. 

2. Analisa Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena 

Zina 
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Dalam masalah pernikahan wanita hamil karena zina ini, pendapat 

ulama terbagi menjadi dua, yakni pendapat yang melarang  dan pendapat 

yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam sub bab ini 

penulis akan menganalisa pendapat mereka. 

 Pendapat ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina. 

Di kalangan ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena 

zina antara lain: 

 Rabi’ah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.(lihat 

hlm.27-28) 

Mereka berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena 

zina tidak dianggap sah. Dengan alasan bahwa wanita tersebut 

berhak menjalankan masa ‘iddah, yakni sampai melahirkan 

kandungannya, sebagaimana wanita yang disenggamai dengan 

jalan syubhah. 

Menurut penulis, alasan mereka bisa diterima, 

berdasarkan kepada ayat yang keempat dari surat Ath-Thalaq, 

bahwa ‘iddah wanita yang hamil belum habis sampai dia 

melahirkan kandungannya. Sedang wanita pezina ini dalam 

keadaan hamil, maka masa ‘iddahnya belum habis. Karena masa 

‘iddahnya belum habis maka dia tidak boleh menikah, dengan 

alasan firman Allah yang tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 

yang ke 235. 

 
 Abu Hanifah (dalam satu riwayat) dan Abu Yusuf (lihat hlm.28) 

Mereka berdua berpendapat bahwa tidak boleh melakukan 

akad nikah dengan seorang wanita yang masih dalam keadaan 

hamil karena zina. Alasan mereka adalah agar suami itu tidak 

menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. 

Menurut penulis, alasan mereka itu kurang tepat. Sebab 

seorang suami dikatakan menyiramkan air maninya kepada 

tanaman orang lain tatkala dia bersenggama dengannya. Artinya 

mereka menjadikan larangan menyenggamai perempuan hamil 

sebagai dalil dilarangnya melakukan akad dengan wanita 

tersebut. 



 Ibnu Sirin (lihat hlm.28) 

Beliau menganggap tidak sah pernikahan wanita hamil 

karena zina. Artinya beliau tidak memperbolehkan pernikahan 

tersebut.  

Pendapat Ibnu sirin tersebut bisa diterima, karena dalam 

surat Ath-Thalaq ayat yang keempat disebutkan bahwa masa 

‘iddah semua wanita hamil belum habis sampai mereka 

melahirkan janinnya itu. Karena wanita yang telah berzina itu 

dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddahnya belum habis sampai 

dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita yang masih dalam 

masa ‘iddah tidak boleh menikah, berdasarkan ayat yang ke 235 

dari surat Al-Baqarah. 
 Ibnu Arabi (lihat hlm.28-29) 

Ibnu Arabi berpendapat bahwa selama kandungan 

seorang perempuan terisi dengan air mani dari perzinaan, 

seorang tidak boleh menikahinya. Kalau dia tetap menikahinya 

kemudian bersenggama dengannya, maka dia tidak dianggap 

berzina, karena adanya perselisihan ulama dalam perkara ini. Jika 

wanita tersebut terbebas dari kehamilan tersebut, maka dia boleh 

dinikahi. 

Maksud dari kandungan seorang perempuan terisi dengan 

air mani dari perzinaan adalah perempuan itu dalam keadaan 

hamil dari hasil perzinaan. Artinya seorang yang dalam keadaan 

hamil dari perzinaan tidak boleh dinikahi. 

Pendapat ini bisa diterima, karena masa ‘iddah wanita 

hamil dari perzinaan belum selesai sampai dia melahirkan 

kandungannya, berdasarkan surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. 

Sedang wanita yang masih dalam masa ‘iddah tidak boleh 

menjalankan akad nikah sampai dia melahirkan kandungannya. 

 

 

 Asy Syanqithi (lihat hlm.     ) 



Asy Syanqithi berpendapat bahwa tidak boleh menikahi 

wanita hamil karena zina, bahkan beliau tidak membolehkan 

bersenggama dengannya sampai dia melahirkan kandungannya. 

Dengan alasan bahwa menikahi wanita hamil menyebabkan 

seorang yang menikahinya itu menyiramkan air maninya ke dalam 

tanaman orang lain, sedang hal tersebut merupakan sesuatu yang 

dilarang. Beliau berhujjah dengan keumuman ayat  َو 

.َأَجُلُهنَّ َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالِت اَألْحَماِل   . (dan wanita-

wanita yang hamil, batas  masa ‘iddah mereka adalah mereka 

melahirkan kandungan mereka). 

Menurut penulis, alasan mereka tentang larangan 

menikahi wanita hamil karena zina menyebabkan dia 

menyiramkan air maninya kepada tanaman orang lain, kurang 

tepat. Karena adanya penyiraman itu jika dia menyenggamai 

wanita tersebut. Jika tidak, tidak akan terjadi pencampuran 

tersebut. Secara ringkas mereka menjadikan dalil larangan 

bersenggama dengan wanita hamil sebagai dalil dilarangnya 

menjalankan akad nikah itu kurang tepat. Adapun alasan mereka 

tentang ketidakbolehan menikahi wanita hamil karena zina 

berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala pada ayat  وَ 

اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ  ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالتِ   bisa diterima. 

Karena ayat tersebut berlaku untuk umum.(lihat hlm     ). 

 
 Pendapat yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. 

Di kalangan ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil 

karena zina antara lain: 

2.2.1 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i (lihat hlm.30)  

Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan wanita hamil 

karena zina, hanya saja tidak boleh melakukan persenggamaan 

sesudah pernikahan tersebut. Beliau beralasan bahwa 

persenggamaan itu menyebabkan penasaban anak kepada orang 

yang tidak berhak untuk dinasabkan kepadanya. Sedikit berbeda 



dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i membolehkan akad 

nikah dan melakukan persenggamaan (setelah pernikahan itu) 

dengan wanita hamil karena zina. Alasan beliau adalah, air mani 

(yang menyebabkan kehamilan wanita itu) tidak dihormati, 

sehingga kehamilan yang disebabkan oleh air mani itu tidak 

dinasabkan kepada siapapun. 

Menurut penulis, alasan beliau tentang ketidakbolehan 

bersenggama dengan wanita hamil karena zina setelah 

menikahinya karena dikhawatirkan menasabkan seseorang 

kepada orang yang tidak berhak itu dapat diterima. Sebab dengan 

bersenggama dengan wanita hamil itu berarti dia mencampur air 

maninya dengan mani yang tidak bisa dinasabkan kepadanya. Hal 

ini sesuai dengan hadits riwayat Ruwaifi’ bin Tsabit: 

ثـََنا ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبِن َوْهٍب  ُعَمرُ  َحدَّ ْبُن َحْفٍص الشَّْيَباِنى اْلَبْصِرى َحدَّ

ثـََنا َعَة ْبِن ُسَلْيٍم َعْن ُبْسِر ْبِن  َيْحيَ  َحدَّ  َعنْ  هللاِ ُعبَـْيِداْبُن َأيـُّْوَب َعْن رَبِيـْ

َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َو اْليَـْوِم ْاَألِخِر   َمنْ  قَالَ  ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبٍت َعِن النَِّبيِّ  

  127 َغْيرِهِ َفالَ َيْسِق َماَءُه َوَلَد 
Artinya:Telah bercerita kepada kami ‘Umar bin Hafsh Asy-
Syaibani Al-Bashri, telah bercerita kepada kami ‘Abdullah 
bin Wahb, telah bercerita kepada kami Yahya bin Ayyub, 
dari Rabi’ah bin Sulaim dari Busr bin ‘Ubaidillah dari 

Ruwaifi’ bin Tsabit, dari An-Nabi , beliau bersabda: 
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka janganlah dia menyiramkan air maninya kepada 
anak orang lain 

Hanya saja penulis tidak sependapat dengan pendapat 

beliau dan pendapat Imam Syafi’i yang membolehkan pernikahan 

wanita hamil  karena  zina.  Karena, melihat  kepada  keumuman  

Lafal .َأْن يََّضْعَن َحْمَلُهنَّ  َأَجُلُهنَّ ُأْوِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َالِت اَألْحَماِل  وَ   (dan 

wanita-wanita hamil, batas masa ‘iddah mereka adalah 

melahirkan kandungan mereka) dari surat Ath-Thalaq ayat yang 

keempat.128 Artinya ‘iddah wanita hamil karena zina belum habis 
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sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita yang masih 

dalam masa ‘iddah tidak boleh menikah sampai habis masa 

‘iddahnya. Hal ini berdasarkan ayat yang ke 235 dari surat Al-

Baqarah. 
 

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga diikuti Abu Yusuf dan 

Muhammad bin Hasan.129 

Adapun pendapat Imam Syafi’i tentang bolehnya 

bersenggama dengan wanita hamil karena zina, menurut penulis 

kurang tepat. Karena dalam hadits riwayat Ruwaifi’ bin Tsabit di 

atas  jelas menunjukkan larangan bersenggama dengan wanita 

hamil. Wallahu a’lam bishshawwab. 

2.2.2 Ibnu Hazm.(lihat hlm.31) 

Ibnu Hazm berpendapat bahwa seseorang boleh 

melakukan akad nikah dengan wanita hamil karena zina. Alasan 

beliau adalah hadits riwayat Abiz Zubair yang menceritakan 

perintah ‘Umar kepada seseorang agar dia menikahkan saudara 

perempuannya yang pernah berzina.130 

Menurut penulis, alasan beliau itu kurang tepat untuk 

dijadikan dalil untuk pendapat yang beliau utarakan, yakni tentang 

kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. Sebab hadits 

tersebut adalah hadits mauquf. Sedang hadits mauquf tidak bisa 

dijadikan hujjah.131 Selain hadits ini mauquf, isinya tidak 

menceritakan tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Yang 

diceritakan adalah tentang pernikahan seorang wanita yang 

pernah berzina. Kalau dalam soal ini (bolehnya menikahi yang 

pernah berzina) sejalan dengan pengertian ayat yang ketiga dari 

surat An-Nur.132 

Selain hadits di atas, beliau juga berhujjah dengan hadits 

riwayat Abu Yazid. Inti hadits tersebut adalah perintah ‘Umar bin 
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Khaththab kepada seorang agar menikahkan seorang pemuda 

dan pemudi yang berzina -dengan perzinaan tersebut pemudi itu 

hamil- setelah keduanya dihukum had.133 

Menurut penulis, alasan beliau ini kurang tepat, karena 

hadits tersebut mauquf. Adapun tentang isinya, riwayat tersebut 

tidak menunjukkan bahwa 'Umar membolehkan pernikahan wanita 

hamil karena zina, sebab beliau memerintahkan kedua pemuda 

tersebut dinikahkan setelah keduanya dihukum had. Dalam 

riwayat yang lain, disebutkan bahwa 'Umar menunda pelaksanaan 

hukum jilid (dera) terhadap pemudi yang hamil itu sampai 

melahirkan kandungannya,134 dan dalam hadits ‘Imran bin 

Hushain disebutkan bahwa pelaksanaan hukum had bagi wanita 

hamil ditunda sampai dia melahirkan kandungannya (lihat hlm.    ) 

Artinya, 'Umar membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina 

itu setelah dia melahirkan kandungannya. Wallahu a’lam bish 

shawwab. 

 Pendapat pengikut Madzhab Asy Syafi’i (lihat hlm.    ) 

Pengikut Madzhab Asy Syafi’i berpendapat bahwa boleh 

menikahi wanita hamil karena zina. Karena persenggamaan dari 

perzinaan tidak menyebabkan pelakunya menjalankan masa 

‘iddah. Mereka berhujjah dengan ayat  ََما َورَاَء َذاِلُكْم  َلُكمْ ُأِحلَّ  و  135 

(dan dihalalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang selain itu), dan 

hadits riwayat Abu Yazid. 

Menurut penulis, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil 

untuk kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. Sebab yang 

dimaksud dengan َذاِلُكمْ  َورَاءَ  َما  dalam ayat tersebut ialah selain 

wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang tersebut 

dalam ayat sebelumnya. Padahal wanita yang tidak boleh dinikahi 

tidak hanya sekedar wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat-
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ayat sebelumnya, tapi ada wanita-wanita lain yang dilarang untuk 

dinikahi, misalnya wanita yang masih dalam masa ‘iddah. Sedang 

wanita hamil karena zina termasuk dalam wanita yang 

menjalankan masa ‘iddah . Dia tidak boleh menikah sampai habis 

masa ‘iddahnya, yakni dia melahirkan kandungannya. 

Selain berdalil dengan ayat  ََّلُكْم َما َورَاَء َذاِلُكمْ  ُأِحل  di atas  

mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah yang berisi bahwa 

sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal. 

Dengan hadits ini mereka memahami bahwa kalau melakukan 

akad nikah dengan seorang pezina halal hukumnya sebelum dia 

melakukan perzinaan dan sebelum adanya kehamilan dari 

perzinaan itu, maka akad nikah yang dilakukan sesudah perzinaan 

itupun tidak menjadi haram hanya karena perzinaan itu. 

Menurut penulis alasan mereka itu kurang tepat, karena 

hadits ini dla’if. Sedang isi hadits tersebut kurang tepat untuk 

dijadikan dalil untuk membolehkan penikahan wanita hamil karena 

zina. Sebab dalam surat An-Nur ayat yang ketiga jelas 

menunjukkan bahwa wanita yang berzina haram untuk dinikahi, 

dan dalam surat At-Thalak disebutkan bahwa ‘iddah wanita hamil 

belum habis sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang 

wanita yang masih dalam masa ‘iddah tidak boleh menikah 

sampai habis masa ‘iddahnya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 

yang ke 235. 

Adapun hadits Abu Yazid tersebut tidak bisa dijadikan 

hujjah untuk kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. 

sebagaimana yang sudah penulis ulas dalam analisa sebelumnya. 

(lihat hlm.    )  

Demikian analisa pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil 

karena zina. 

 



B AB  V I  

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari uraian data-data yang ada dan analisanya, penulis menyimpulkan 

bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan 

kandungannya. 

2. Saran 

 Dalam menerima pendapat ulama, kita harus kritis, yakni dengan 

mengetahui alasan-alasan mereka kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran 

dan Al-hadits sebagai rujukan dalam menetapkan hukum Islam. 

 Perlu ditingkatkan pembinaan dalam soal dien agar umat ini paham dengan 

aturan Islam, sehingga tidak terjadi perzinaan yang kadang mengakibatkan 

wanita hamil di luar pernikahan. 

 

 اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 



L AM PI R AN  

U R AI AN  K E D U D U K AN  H AD I T S - H AD I T S  

1. Uraian Kedudukan Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukahri Dan 

Imam Muslim atau Oleh Imam Muslim Saja. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim 

adalah hadits Subai’ah tentang masa ‘iddah bagi wanita hamil,136 hadits 

riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menceritakan tentang hukuman jilid 

(dera) bagi pezina yang belum pernah menikah,137 dan hadits Jabir bin 

‘Abdillah yang menceritakan tentang hukuman rajam bagi pezina yang sudah 

pernah menikah.138  

Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim 

dalam kitab Shahih mereka biasa disebut dengan hadits muttafaqun ‘alaih,139. 

Dalam kitab Taisir Musthalahil Hadits disebutkan bahwa hadits demikian itu 

dikategorikan sebagai hadits shahih tingkat pertama.140 

Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Imam muslim dalam kitab 

Shahihnya tanpa Imam Al-Bukahri, adalah hadits riwayat Imran bin Hushain 

yang menceritakan tentang pelaksanaan hukum had bagi wanita hamil,141 

dan hadits riwayat Abu Abdurrahman yang berisi tentang penundaan 

hukuman jilid bagi wanita yang masih dalam masa nifas sampai ia 

sembuh.142 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya 

dikategorikan dalam hadits shahih pada peringkat ketiga.143 Karena hadits 

tersebut termasuk hadits shahih, maka hadits tersebut bisa dijadikan hujjah. 

2. Uraian Kedudukan Hadits Yang Dikeluarkan Oleh Selain Imam Al-

Bukahri dan Imam Muslim Dalam Kitab Shahih Mereka. 

2.1 Hadits riwayat ‘Amr Bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya tentang 

sebab nuzul ayat َأْو ُمْشرَِكةً  يَنِكُح إالَّ زَانَِيةً  الَ  الزَّاِني  
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Rawi-rawi yang ada pada sanad hadits tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1.Abu Dawud 

2.Ibrahim bin Muhammad At Taimi 

3.Yahya 

4.Ubaidullah bin Al-Akhnas 

5.’Amr bin Syu’aib, dari bapaknya dari kakeknya 

Hadits ini dla’if. Karena dalam sanadnya ada riwayat ‘Amr bin 

Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Silsilah nasab ‘Amr bin Syu'aib 

adalah ‘Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin Al-’Ash. 

Yang menjadi masalah adalah dlamir (kata ganti ) dalam kata kakeknya. 

Kalau dlamir itu dikembalikan kepada ‘Amr, berarti nama kakek itu adalah 

Muhammad. Sedang Muhammad disini tidak pernah bertemu dengan 

Rasulullah, sehingga haditsnya menjadi hadits mursal. Jika dlamir (kata 

ganti) pada kata kakeknya itu dikembalikan kepada Syu'aib, berarti nama 

kakek itu adalah ‘Abdullah. Sedang periwayatan Syu'aib dari kakeknya 

masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa Syu'aib 

hanya mendapatkan kitab kakeknya kemudian dia meriwayatkan hadits 

yang ada dalam kitab kakeknya itu tanpa ada izin dari kakeknya.144 

2.2 Hadits riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash yang menjadi syahid hadits 

‘Amr bin Syu’aib. 

Selain Al-Hakim, hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad 145 dalam 

kitabnya Al-Musnad, dan Al-Baihaqi 146 dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. 

Hadits ini dihukumi sebagai hadits marfu’147, karena dalam hadits itu 

disebutkan bahwa ‘Abdullah bin ‘Amr –seorang sahabat Nabi- 

mengatakan: َعْن َذِلكَ  فـَنـُُهْوا  (maka mereka dilarang dari hal itu). Dalam 

Ilmu Mushthalah Hadits disebutkan bahwa jika seorang sahabat 

mengatakan  َنا َعْن َكَذا َأْو ِمَن  أُِمْرنَا َكَذا   السُّنَّةِ ِبَكَذا َأْو نُِهيـْ (kami diperintah 
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untuk ini atau kami dilarang dari ini atau hal ini termasuk dari sunnah), 

maka hal itu dihukumi hadits marfu’.148 Namun hadits ini berderajat dla’if, 

karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sulaiman At-Taimi (w 

143 H). 149 Ahmad, Ibnu Ma’in Al-’Ijli, Ibnu Sa’d mentsiqatkannya. Hanya 

saja Ibnu Ma’in menambahkan bahwa dia seorang yang mudallis150.  

Riwayat seorang rawi mudallis dapat diterima jika dia menjelaskan 

bahwa dia benar-benar mendengar hadits yang dia riwayatkan tersebut 

dari gurunya misalnya dengan mengatakan  َُسِمِ◌ْعت (aku mendengar)151. 
Sedang dalam sanad hadits ini, Sulaiman tidak menjelaskan bahwa dia 

mendengar hadits ini dari gurunya, sehingga haditsnya tidak diterima. 

 
2.3 Hadits ‘Aisyah Yang Berisi Tentang Sesuatu Yang Haram Tidak Bisa 

Mengharamkan Sesuatu Yang Halal 

Hadits riwayat ‘Aisyah yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani ini 

berderajat dla’if. Karena dalam hadits tersebut ada seorang rawi yang 

bernama ‘Utsman bin ‘Abdurrahman. Dia termasuk rawi yang dla’if. 

Ulama ahli jarh mengatakan bahwa dia termasuk orang yang dla’if, bukan 

orang yang kuat hafalannya, haditsnya ditinggalkan, bukan orang yang 

tsiqat, bahkan Ibnu Ma’in mengatakan bahwa dia berdusta, dan Ibnu 

Hibban mengatakan bahwa dia meriwayatkan hadits maudlu’ dari rawi-

rawi yang tsiqat.152 

Dalam jalan periwayatan yang lain, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 

‘Umar. Tapi di dalam sanadnya juga ada rawi yang dla’if, yaitu ‘Abdullah 

bin ‘Umar Al-‘Umari (wafat 172 H). Ibnu Madini dan An-Nasa’i 

mengatakan bahwa dia seorang yang dla’if. Shalih mengatakan bahwa 

dia orang yang lemah dan haditsnya tercampur. Ibnu Ma’in dan Al-’Ijli 

mengatakan bahwa laisa bihi ba’sun  (tidak ada bahaya dengannya). Ibnu 

Hibban mengatakan bahwa dia termasuk orang yang disibukkan dengan 
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keshalihannya (sibuk ibadah) sampai dia melupakan hafalannya, 

karenanya dia patut untuk ditinggalkan, Yahya bin Sa’id 

mendla’ifkannya.153 

Derajat hadits ‘Aisyah di atas -meskipun ada jalan periwayatan yang 

lain yakni hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar- tersebut tidak bisa 

menjadi hasan lighairihi, karena dalam hadits itu ada seorang yang 

pendusta. Sebagaimana disebutkan dalam Ilmu Musthalahul Hadits, 

bahwa hadits dla’if itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi 

tatkala ada syahid, selagi sebab kedla’ifan rawi itu bukan karena 

kefasikan atau kebohongannya.154 

2.4 Hadits Riwayat Ibnu ‘Abbas-Yang Berisi  َّاْمَرَأِتى الَ تـَُردُّ َيَد َالِمسٍ  ِإن  

Dalam riwayat An-Nasa’i, sanad hadits tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. An-Nasa’i                                              2. An-Nasa’i 

Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim           Husain bin Huraits 

Hammad bin Salamah                              Al-Fadl bin Musa 

Harun bin Riyab dan ‘Abdul Karim           Al-Husain bin Waqid 

‘Abdullah bin ‘Ubaid bin ‘Umair                 ‘Imarah bin Abi Hafshah 

Ibnu ‘Abbas                                               ‘Ikrimah  

Ibnu ‘Abbas 

Dalam sanad hadits yang pertama, ada seorang rawi yang bernama  

‘Abdul Karim. Dia adalah ‘Abdul Karim bin Abil Mukhariq (wafat 126 H.). 

Ulama menggolongkan dia sebagai rawi yang dla’if. Di antaranya, Ayyub, 

As-Sa’di, dan An-Nasa’i mengatakan bahwa dia bukan orang yang tsiqat, 

Ibnu ‘Uyainah dan Ibnu Ma’in mengatakan bahwa dia orang yang dla’if, 

An-Nasa’i dan Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia orang yang 

ditinggalkan haditsnya, Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia sering 

bingung dan sering keliru, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah, Al-Hakim 

dan Ahmad mengatakan bahwa dia orang yang tidak kuat hafalannya.155 

Dengan adanya ‘Abdul Karim ini, maka hadits tersebut menjadi 

hadits dla’if, namun ada rawi lain yang mengikutinya dalam periwayatan 
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hadits ini, yakni Harun bin Riyab. Ulama ahli jarh dan ta’dil seperti Ibnu 

Ma’in, Ibnu Sa’d, dan Ya’qub bin Sufyan mengatakan bahwa dia adalah 

orang yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya Ats-

Tsiqat 156 

Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa Harun bin Riyab ini 

tidak mengangkat haditsnya sampai kepada Ibnu ‘Abbas. Artinya hadits 

ini munqathi’157, sedang ‘Abdul Karim -salah seorang perawi hadits ini- 

menjadikan hadits ini terangkat sampai kepada Ibnu ‘Abbas. Karena 

Harun bin Riyab lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan derajat 

‘Abdul Karim, maka yang dipakai adalah riwayat dari jalan Harun bin 

Riyab. Hal ini berarti hadits Ibnu ‘Abbas-tersebut munqathi’. Sedang 

hadits munqathi’ termasuk hadits dla’if 158. 

Sebagaimana tertulis di atas, bahwa hadits ini diriwayatkan juga 

dengan jalan periwayatan yang lain. Setelah penulis teliti penulis dapati 

bahwa rawi-rawinya termasuk rawi-rawi yang tsiqat dan sanadnya 

bersambung sampai kepada Rasulullah. Untuk lebih jelasnya penulis 

memerinci derajat setiap rawi-rawi tersebut, yaitu 

1. An-Nasa’i. Dia adalah Ahmad bin Syu’aib bin Sinan bin Bahr bin 

Dinar. 159 Dalam hadits ini dia berkedudukan sebagai mukharrij160. 

2. Husain bin Huraits (wafat 244 H.). Dia pernah berguru kepada Al-Fadl 

bin Musa dan meriwayatkan hadits darinya. Dia juga termasuk salah 

satu guru Imam An-Nasa’i. Oleh Imam An-Nasa’i dia dianggap 

sebagai orang yang tsiqat, dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam 

Ats-Tsiqat.161. 

3. Al-Fadhl bin Musa As-Sinani (wafat tahun 191/192 H). Dia 

meriwayatkan hadits dari Husain bin Waqid dan dia menjadi guru 

Husain bin Huraits. Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’d, Waqi’ dan Al-Bukhari 
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mentsiqatkannya. Abu Hatim mengatakan bahwa dia itu Shaduqun 

Shalihun. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat.162 

4. Husain bin Waqid (wafat 159 H.). Dia salah seorang guru  Al-Fadl bin 

musa. Ibnu Ma’in mengatakan bahwa dia orang yang tsiqat, Al-

Atsram, Abu Zur’ah, An-Nasa’i dan Abu Dawud mengatakan laisa bihi 

ba’sun (tidak ada bahaya padanya), Ibnu Sa’d mengatakan bahwa dia 

hasanul hadits (yang baik haditsnya), As-Saji mengatakan bahwa dia 

shaduqun yahimu (orang yang shaduq, terkadang bingung).163 

5. ‘Umarah bin Abi Hafshah (wafat 132 H.). Dia salah seorang guru 

Husain bin Waqid dan dia meriwayatkan hadits dari ‘Ikrimah. Ulama 

ahli jarh seperti Ahmad, Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, Ibnu Sa’d, An-Nasa’i 

dan Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia termasuk orang yang 

tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat.164 

6. ‘Ikrimah. Yang dimaksud ‘Ikrimah dalam sanad hadits ini adalah 

‘Ikrimah Al-Barbari (wafat 104), bekas-budak Ibnu ‘Abbas. Dia 

meriwayatkan hadits dari tuannya yakni Ibnu ‘Abbas, bahkan di masa 

hidupnya, Ibnu ‘Abbas-sudah mengijinkannya untuk menjadi mufti 

(orang yang memberi fatwa). Sebagian ahli jarh mendla’ifkannya dan 

sebagian yang lain mentsiqatkannya.165 Tentang pendla’ifan ulama 

atas  diri ‘Ikrimah ini, Ibnu Hajar  memberi komentar. Menurut beliau, 

pendla’ifan ulama’ atas  diri ‘Ikrimah ini karena adanya tuduhan 

bahwa beliau seorang pendusta, termasuk orang yang berpaham 

dengan paham orang khawarij, dan beliau menerima upah dari 

pemerintah. Menurut Ibnu Hajar, bahwa pendla’ifan ulama karena dia 

seorang pendusta ini tidak diterima karena yang mengatakan bahwa 

dia seorang yang pendusta itu orang yang dla’if. Sedang pendla’ifan 

mereka terhadap diri ‘Ikrimah dari segi paham beliau dengan paham 

kaum khawarij itu tidak bisa diterima. Karena tidak diketahui bahwa  

beliau termasuk orang yang mengajak kepada paham tersebut. 

Adapun celaan yang berkaitan dengan pengambilan upah dari 
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pemerintah ini tidak menyebabkan riwayatnya tertolak. Bahkan 

sebagian besar ulama membolehkan hal tersebut.166 

Karena celaan para ahli jarh itu tidak bisa diterima dengan alasan 

di atas, maka ‘Ikrimah tetap pada ketsiqatannya, dan haditsnya bisa 

dijadikan hujjah. 

7. Ibnu ‘Abbas (wafat 68 H). Dia seorang sahabat yang pernah didoakan 

oleh nabi dengan doa “Ya Allah pahamkan dia terhadap Ad-Din dan 

ajarkan kepadanya takwilan kitab ini (Al-Qur’an)”. Dia banyak 

meriwayatkan hadits dari Nabi.167 

Karena pada sanad hadits Husain bin Waqid, maka hadits ini 

menjadi hadits hasan.168 Sedang hadits hasan bisa dijadikan hujjah dalam 

menetapkan hukum.169 

2.5 Hadits Riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Hadits Riwayat Ahmad 

Yang berisi tentang  َيـُّْوُث َيْدُخُل اْلَجنََّة الدَّ  ال   

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi ini termasuk 

hadits dla’if, karena di dalam sanad hadits tersebut ada seorang rawi 

yang mubham (tersamar), yakni  ٌَحِنْيفٍ ِمْن َأِل َسْهِل ْبِن  رَُجل  (seorang laki-

laki dari keluarga Sahl bin Hanif). Dalam Ilmu Mushthalahul Hadits, hadits 

seperti ini biasa disebut hadits mubham170. Sedang riwayat rawi yang 

mubham tidak bisa diterima171. 

Adapun hadits riwayat Imam Ahmad yang berisi tentang  ََيْدُخُل  ال

يـُّْوث  ini berderajat dla’if, karena dalam hadits tersebut ada اْلَجنََّة الدَّ

seorang rawi yang bernama ‘Abdullah bin Yasar. Dia adalah ‘Abdullah bin 

Yasar Al-A'raj, Al-Maky, bekas-budak Ibnu ‘Umar. Ulama tidak ada yang 

mentsiqatkannya atau mencelanya. Hanya Ibnu Hibban mencatat 
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 Ibnu Hajar, Hadyus Sari, hlm.425-430 
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 Ibnu Hajar, Thdzibut Tahdzib, jz.4 hlm.356-358 no.3498 
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ِمْن َغْيِر ُشُذْوٍذ َو َال ِعلَّةٍ  ُمْنتَـَهاهُ بِنَـْقِل اْلَعْدِل الَِّذى َخفَّ َضْبطُُه َعَلى ِمْثِلِه ِإَلى  َسَنُدهُ اتََّصَل  َما  ُهوَ     

dia (hadits hasan) adalah hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, 
diceritakan oleh orang-orang yang adil yang kedlobitannya kurang, tanpa ada syudzudz dan illat. 
(Mahmud Ath-Thahhan, Taisir mushthalahil Hadits, hlm.39) 
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 Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm.39 
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َهُم  اْلَحِدْيثُ                                                             اْلَحِدْيُث الَِّذى ِفْيِه رَاٍو َلْم ُيَصرَّْح بِاْسِمهِ  ُهوَ اْلُمبـْ  

 (hadits mubham adalah hadits yang didalam nya ada rawi yang tidak dijelaskan namanya) 
Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm.100 

171
 Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm.100 



namanya dalam kitabnya Ats-Tsiqat.172 Karena tidak ada yang 

membicarakan tentang keadaannya (dia temasuk orang tsiqat atau 

bukan), maka dia termasuk rawi yang tidak dikenal keadaannya (dalam 

Ilmu Mushthalah Hadits biasa disebut majhul hal). Dalam Ilmu 

Mushtalahul Hadits disebutkan bahwa jika dalam suatu hadits ada 

seorang rawi yang majhul, maka hadits itu dikategorikan dalam hadits 

dla’if.173 

Meskipun hadits ini berderajat dla’if, dia bisa dijadikan syahid untuk 

hadits riwayat ‘Ammar bin Yasir di atas, sehingga hadits Ammar tersebut 

menjadi hadits hasan lighairihi. Sedangkan hadits hasan lighairihi bisa 

dijadikan hujjah. 

2.6 Hadits riwayat Bashrah yang menceritakan tentang pernikahan wanita 
hamil.174 

Hadits riwayat Bashrah ini tergolong hadits dla’if karena dalam 

sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Juraij. Dia adalah ‘Abdul 

Malik bin ‘Abdul Aziz Al-Umawi (wafat 149 H). Dia termasuk rawi yang 

dicatat oleh Imam Enam175 dalam kitab mereka.Ibnu Ma’in, Muhammad 

bin ‘Umar dan Al-‘Ijli mentsiqatkannya. Ibnu hibban mengatakan bahwa 

dia seorang rawi yang mudallis. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa tadlis 

Ibnu Juraij ini termasuk tadlis yang buruk, karena dia tidak mentadlis 

kecuali orang-orang yang tercela, semisal-Ibrahim bin Abi Yahya.176 

Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud disebutkan bahwa hadits ini 

diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Shafwan bin Sulaim. Padahal dia tidak 

mendengar hadits ini darinya. Dia (Ibnu Juraij) hanya mendengar hadits 

ini dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, sedangkan dia bukan 

seorang rawi yang tsiqat.177 

Hadits ini diriwayatkan juga dengan jalan periwayatan yang lain.178  

Hadits tersebut mursal.179 Sedang hadits mursal dikategorikan dalam 

hadits dla’if.180 

                                                
172

 Ibnu Hajar, At Tahdzibut Tahdzib, jz. 4 hlm.543 no.3818 
173

Mahmud Ath-Thahhan, Taisir fi Mushthalahil Hadits, hlm.99 
174

 Lihat hlm. 
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 Yang dimaksud imam enam adalah Al-Al-Bukahri, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa’i 
dan Ibnu Majah 
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 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5 hlm.303-307 no. 4317 

177
 Abu Thayyib, Aunul Ma’bud, jl.6 hlm.168 

178
 Lihat hlm. 



Walaupun hadits Bashrah ini diriwayatkan lebih dari satu jalan 

periwayatan, derajat hadits tersebut tidak bisa menjadi hadits hasan 

lighairihi, karena dalam hadits itu ada rawi yang bernama Ibrahim bin 

Muhammad bin Abi Yahya -orang yang ditadlis oleh Ibnu Juraij-. ulama 

ahli jarh dan ta’dil seperti Ibnu Ma’in, An-Nasa’i dan Al-‘mengatakan 

bahwa dia bukan orang yang tsiqat. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa 

dia orang yang ditinggalkan (haditsnya), bahkan Ibnu Madini mengatakan 

bahwa dia pendusta.181 

2.7 Hadits Ruwaifi’ bin Tsabit yang berisi tentang larangan menyiramkan air 

maninya kepada anak orang lain. 

Selain At-Turmudzi, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin 

Hanbal dalam musnadnya,182 Abu dawud dalam kitab sunannya.183 

Hadits ini berderajat dla’if, karena dalam sanadnya ada seorang 

rawi yang bernama Yahya bin Ayyub Abul ‘Abbas Al-Mishri (wafat tahun 

168 H). Sebagian ahli jarh dan ta’dil seperti Ibnu Ma’in, Al-Al-Bukahri, 

Ya’qub bin Sulaiman, Ibrahim Al-Harbi mengatakan bahwa dia bukan 

orang yang kuat hafalannya, orang yang buruk hafalannya, orang yang 

diingkari haditsnya. Al-Hakim mengatakan bahwa jika dia menceritakan 

hadits dari hafalannya, maka dia akan salah. Jika dia menceritakan hadits 

dengan membaca dari kitabnya maka tidak ada bahaya padanya. Sedang 

dalam hadits ini tidak jelas apakah beliau menyampaikan hadits kepada 

muridnya dari hafalannya atau dengan membaca kitabnya. 

Walaupun dla’if, hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan 

periwayatan yang bisa dijadikan syahid, sehingga derajat hadits ini 

menjadi hadits hasan lighairihi. Hadits-hadits tersebut diantaranya adalah 

hadits riwayat Ibnu ‘Abbas 184, hadits riwayat ‘Irbadl bin Sariyah185 dan 

hadits riwayat Abu Sa’id Al-Hudri186. 
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 Hadits mursal adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi’i, langsung dari Nabi saw 
dengan tidak menyebut nama orang yang menceritakankepadanya. (A. Qadir Hasan, Ilmu 
Mushthalahul Hadits, hlm.108) 

180
 Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalahil Hadits, hlm.60 

181
 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1 hlm. 176-178 no.255. 

182
 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.4 hlm.108-109 

183
 Abu Dawud, As-Sunan, jz.2 hlm.217 K. An-Nikah b.43 Wath’us Sabaya hd.2158 

184
 Al-Hakim, Al-Mustadrak, jz.2 hlm.55-56 k. Al-Buyu’ 

185
At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jz.4 hlm.133 k.22 As-Sair b.15 Fi Karahiyati Wath’il Hubala... 
hd.1564 

186 Ahmad, Musnadul Imam Ahmad, jz.3 hlm.62. 87 



2.8 Hadits riwayat Abiz Zubair yang menceritakan tentang perintah ‘Umar 

kepada seorang laki-laki untuk menikahkan saudaranya yang telah 

berzina.187 

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab Muwaththa’.188 

Hadits ini termasuk hadits mauquf.189 Sedang hadits mauquf tidak bisa 

dijadikan hujjah.190 

2.9 Hadits riwayat Abu Yazid yang menceritakan tentang perintah ‘Umar 

untuk menikahkan seorang pemuda dan pemudi yang telah berzina dan 

hamil karenanya.191 

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-

Mushannaf.192 dan Ash-Shan’ani dalam kitab Al-Mushannaf193 dengan 

sedikit perbedaan lafadh pada matannya. 

Hadits ini termasuk hadits mauquf. Sedang hadits mauquf tidak bisa 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syariat. 
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 Malik, Muwaththa’, hlm.288 K. An Nikah b. Jami’un Nikah h.1152 

189
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	PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
	Makalah

	�BAB II
	BEBERAPA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN
	1. Definisi Nikah.
	وَ النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضُّمُّ وَ التَّدَاخُلُ �
	النِّكَاحُ بِالْكَسْرِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ فِي الأََصْلِ وَ قِيْلَ هُوَ العَقْدُ لَهُ وَهُوَ التَّزْوِيْجُ لأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْمُبَاحِ �
	الشَّافِعِيَّةُ : عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍِِ 
	أَوْ تَزْوِيْجٍِ أَوْ مَعْنَاهُمَا �
	� الحَنَابِلَةُ قَالُوْا: هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍِ عَلَى مَنْفَعَةِ اْلإِسْتِمْتَاعِ Artinya:
	2. Syarat Sahnya Pernikahan.
	لاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى زَوْجَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ لأَِنَّ المَقْصُوْدَ بِالنِّكَاحِ أَعْيَانُهُمَا فَوَجَبَ تَعْيِيْنُهُمَا � 
	Wali.
	Saksi.
	ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ لاَ يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ  �
	Artinya:
	Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perjodohan itu tidak terjalin/ terikat kecuali dengan adanya saksi.
	Mahar.
	3. Larangan Menikahi Wanita yang Masih dalam Masa ‘Iddah
	Sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa tidak semua wanita boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, diantaranya wanita yang masih dalam masa ‘iddah.
	Sedangkan pengertian ‘iddah adalah:
	الْعِدَّةُ: مَأْخُوْذٌ مِنَ الْعَدَدِ وَ اْلإِحْصَاءِ؛ أَيْ مَا تُحْصِيْهِ الْمَرْأَةُ وَ تَعُدُّهُ مِنَ اْلأَيَّامِ وَ اْلأَقْرَاءِ وَ هِيَ اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِى تَنْتَظِرُ فِيْهَا الْمَرْأَةُ وَ تُمْتَنَعُ عَنِ التَّزْوِيْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ لَهَا �
	Artinya:
	‘iddah itu terambil dari kata ‘adad (bilangan) atau ihsha’ (perhitungan), yakni hari-hari yang seorang perempuan itu menghitung dan membilang-bilangnya, dan dia adalah satu sebutan untuk satu masa yang seorang perempuan harus menungu padanya, dan dia dilarang untuk menikah setelah kematian suaminya atau perceraiannya (suami) dengannya. 
	Jadi, seorang perempuan yang masih dalam masa ‘iddah dilarang untuk menikah sampai habis masa ‘iddahnya. Dasar larangan tersebut adalah firman Allah S.W.T.:
	Berdasarkan ayat  tersebut, ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada masa ‘iddah dianggap tidak sah.�
	Adapun hadits yang menunjukkan tidak bolehnya melaksanakan akad nikah pada masa ‘iddah sampai habis masa ‘iddah tersebut, di antaranya:
	وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ اْلأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اْلأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ( حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْد ِاللهِ بْنِ اْلأََرْقَمِ إِلَى عَبْد ِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِى � 
	رَوَاهُ الْبُخَارِى وَ اللَّفْظُُ لهُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِى وَ النَّسَائِى وَ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح
	Artinya :
	Dan Laits berkata, “Telah bercerita kepadaku Yunus dan Ibnu Syihab, dia berkata, ‘Ubaidullah bin ‘‘Abdillah bin ‘Utbah bercerita kepadaku bahwa bapaknya menulis surat kepada 'Umar bin ‘Abdillah bin Al-Arqam Az-Zuhri menyuruhnya untuk datang kepada Subai’ah binti Al-Harits Al-Aslamiyyah kemudianmenanyakan kepadanya tentang apa yang menimpanya dan apa yang Rasulullah ( sabdakan kepadanya tatkala dia minta fatwa kepada beliau. Kemudian 'Umar bin ‘Abdillah bin Al-Arqam mengabarinya bahwa Subai’ah binti Al-Harits mengabarinya bahwa dia dulu menjadi istri Said bin Khaulah -sedang dia seorang dari Bani ‘Amir bin Lu’ay dan dia termasuk orang yang menyaksikan/mengikuti perang Badar-. Dia meninggal dunia pada waktu Hajji Wada’ sedangkan ia (Subai’ah) dalam keadaan hamil. Tidak berselang lama setelah kematian (suami)nya, dia melahirkan kandungannya. Maka tatkala telah suci dari nifasnya, dia berdandan untuk para pelamar. Kemudian Abus Sanabil -seorang laki-laki dari Bani ‘Abdid Dar- datang kepadanya, kemudian dia bekata: Kenapakah aku melihatmu berdandan, adakah kamu ingin menikah? Demi Allah, sesungguhnya kamu tidak boleh menikah sampai kamu melewati empat bulan sepuluh hari. Berkatalah Subai’ah: Maka tatkala dia mengatakan hal itu kepadaku, akupun mengumpulkan pakaianku tatkala sore hari, kemudian aku mendatangi Rasulullah ( , kemudian aku tanyakan hal itu kepada beliau. Beliaupun memberiku fatwa bahwa aku telah halal semenjak aku melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahku untuk menikah jika aku berkehendak.
	HR. Al-Bukhari -sedang lafal ini miliknya-, Muslim�, Abu Dawud �, An-Nasa’i�, Ibnu Majah�, dengan sanad yang shahih�.
	Dalam hadits tersebut Rasulullah ( memperbolehkan Subai’ah untuk menikah karena masa ‘iddahnya telah habis semenjak dia melahirkan kandungannya.
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